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Apresentação

Iniciamos esta apresentação destacando a gestão do Diretor-Geral e 
amigo Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo. No biênio 2017/2018, 
o Desembargador Ricardo empreendeu todos os esforços para o engran-
decimento de nossa Escola, ensejando, nitidamente, um salto em adminis-
tração, ensino e formação, e inaugurou um grau de excelência em conceito, 
conteúdo e acelerado dinamismo.

-
cução de uma sociedade justa e de disseminar o amplo conhecimento ju-
rídico, das mais variadas formas, em benefício dos operadores do Direito 
e de nossa comunidade como um todo, sedimentando-a como um centro 
de excelência e treinamento multidisciplinar.

Dentre as diversas inovações realizadas, destacamos a consolidação 

a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz), da 
-

reitos Humanos e Saúde, no intuito de fortalecer as ações dos magistrados 
-

vel Sistema Único de Saúde.
Diante da constante preocupação com a competência, o Des. Ri-

cardo alterou o Conselho Editorial da Revista da EMERJ e aperfeiçoou 
colaboradores para que as publicações acadêmicas desta Escola estejam 
alinhadas ao conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estra-

De igual forma, nossa Revista tem se dedicado a publicar traba-
lhos de autores estrangeiros em suas edições, destacando a importância do 
olhar para o que se produz fora do Brasil.

foi mais um acontecimento, considerando a atualização, o aprimoramento 
-

co em geral. Somos uma escola que concentra um dos principais acervos 
em obras jurídicas do país.
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E, com a criação do estúdio multimídia e da Assessoria de Comuni-
cação Institucional, tornou-se visível sua inefável gestão.

Observamos, ainda, dentre as propostas e iniciativas concretizadas, 
que o alto nível informativo dos cursos, palestras e grandes eventos reali-
zados nos espaços Antonio Carlos Amorim e no Plenário deste Tribunal, 
durante o biênio que se encerra, alcançaram extraordinário êxito, com a 
presença de inúmeras autoridades e personalidades renomadas no meio 
jurídico e acadêmico, lotando de público aqueles auditórios, o que ensejou 
merecidos elogios.

-

formando cidadãos para a construção de nosso Brasil.
Desejamos igual sucesso ao novo Diretor-Geral da Emerj para o 

biênio 2019/2020, Desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, 

conhecimento.

Desembargador MAURO DICKSTEIN
Vice-Presidente do Conselho Consultivo Biênio 2017/2018


