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Apresentação

Chegamos ao nº 59 da Revista da EMERJ, o qual consagra a nossa pri-

meira edição após a transformação do sonho em realidade. Com a inau-

guração e instalação da Escola em nova sede, no dia 20 de julho de 2012, 

iniciou-se mais uma etapa de sua História.

Localizada nas cercanias do Complexo Judiciário Estadual, ocu-

pando o an!go prédio da PGE, agora totalmente remodelado e moderni-

zado para atender as par!cularidades e necessidades da vida acadêmica, 

a EMERJ alça, também no aspecto "sico, o patamar de excelência que 

sempre a caracterizou.

E mais, tendo em conta que a próxima Revista da EMERJ, que 

encerrará o ano de 2012, será des!nada à edição especial de tema pre-

mente acerca do Projeto de Reforma do Código Penal em tramitação no 

Senado Federal, aproveitamos o ensejo para dirigir ao corpo docente, dis-

cente, aos funcionários e a todos os colaboradores, os nossos mais since-

ros agradecimentos pelo apoio incansável ao longo deste biênio, em que 

enfrentamos muitos desafios, mas colhemos, igualmente, significa!vas 

conquistas.

Honrados com a oportunidade de ter contribuído na perpétua 

busca do aprimoramento e evolução de nossa Escola da Magistratura, 

regozijamo-nos ao constatar a implementação de projetos que conduzi-

ram a novas frentes de atuação e, especificamente, quanto à Revista da 

EMERJ, a adoção da publicação on line de seu conteúdo, que reafirma o 

compromisso de democra!zação e difusão da cultura jurídica, dentro da 

nova dinâmica da comunicação eletrônica.

Com espírito renovado e atenta às novas questões que afloram no 

seio da comunidade e reclamam sua análise pelos operadores do direito, 

esta Escola da Magistratura, ciente de seu papel, prossegue fomentando o 

debate jurídico, sempre na busca da solução dos conflitos e da pacificação 

social.

Desembargadora Leila Mariano 
Diretora-Geral da EMERJ


