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Apresentação
Temos a satisfação de apresentar os dois volumes dos Cadernos Jurídicos com o
título “História e Memória”, publicados pela Escola Paulista da Magistratura (EPM), que
reúnem artigos de integrantes do Núcleo de Estudos em História e Memória, iniciado
em novembro de 2020.
O referido Núcleo de Estudos, oferecido em modalidade de curso de extensão universitária a distância, despertou grande demanda, acolhendo Magistrados(as), Servidores(as)
e Pesquisadores(as) de todo o país atuantes ou interessados(as) nas áreas de História,
Memória, História do Direito, Gestão de Memória e Gestão Documental.
A Escola Paulista da Magistratura foi inovadora na instituição do Núcleo e protagonista, entre as Escolas Judiciárias do país, ao tratar desses assuntos ainda pouco explorados
no âmbito do Poder Judiciário.
Em seus encontros mensais, o Núcleo de Estudos proporcionou instigantes palestras
de renomados(as) Professores(as) de várias Universidades do país, intercâmbios de ideias,
experiências e debates, contribuindo para a capacitação dos(as) alunos(as) inscritos(as)
nessas temáticas.
Numa sociedade em constante transformação, em que o acesso ao conhecimento
assume crescente importância, é fundamental que os(as) profissionais do Poder Judiciário
participem ativamente desse processo contínuo de aprendizagem e de mudanças, adquirindo diversos saberes e competências.
E para tal, cada vez mais se buscam abordagens multi, inter e transdisciplinares.
Além do Direito e das questões jurídicas de natureza constitucional e legal atinentes ao
acesso à informação, proteção de dados pessoais e Patrimônio Cultural, entre outras,
no Núcleo de Estudos, associaram-se outros campos de conhecimento ligados à História,
Museologia, Arquivologia, Biblioteconomia, Tecnologia e Gestão.
A interdisciplinaridade buscada nas atividades do Núcleo de Estudos em História e
Memória tem-se revelado enriquecedora e promissora para a capacitação continuada de
Magistrados(as) e Servidores(as), contribuindo de maneira inequívoca para sua formação
profissional e cultural com reflexos nas atividades administrativas e jurisdicionais.
Esse investimento na capacitação de pessoas, além de valorizar áreas estratégicas do
órgão relacionadas à Gestão de Memória e à Gestão Documental, fortalece o sentimento
de pertencimento dos(as) profissionais à instituição e consequentemente o próprio Poder
Judiciário na sua missão de pacificador social e garantidor dos direitos do cidadão.
Os Cadernos Jurídicos, ora apresentados, trazem 25 artigos divididos em dois volumes
organizados a partir de ordem alfabética do nome dos(as) autores(as). Os textos são bem
ilustrativos da diversidade e do almejado caráter multidisciplinar do Núcleo de Estudos.
A publicação teve como objetivo reunir trabalhos de integrantes do Núcleo, com
opiniões, reflexões e propostas dos(as) autores(as) sobre assuntos debatidos e tratados
direta ou indiretamente nos encontros. E acreditamos que esse objetivo tenha sido
alcançado com louvor.
Por isso, agradecemos a todos(as) autores(as), elencados(as) no sumário, pela
participação e empenho na elaboração de seus trabalhos, que enriquecem a publicação
de ambos os volumes.

Registramos, também, nossa gratidão aos(às) ilustres Professores(as) palestrantes
do Núcleo de Estudos, que compartilharam seus conhecimentos sobre os diversos assuntos tratados, e aos(às) gentis convidados(as), que nos brindaram com sua presença nas
aberturas dos encontros mensais e nos debates.
Ao Desembargador Luis Francisco Aguilar Cortez, Diretor da Escola Paulista da
Magistratura, externamos nossos especiais agradecimentos pelo incondicional suporte
para a instituição do Núcleo de Estudos e para o desenvolvimento de suas atividades.
Consignamos, ainda, os agradecimentos aos(às) dedicados(as) servidores(as) da Escola
Paulista da Magistratura pelo auxílio nos trabalhos do Núcleo e na edição desses volumes.
Por fim, esperamos que os trabalhos proporcionem leitura proveitosa, instigante e
ao mesmo tempo aprazível e que possam contribuir para reflexões sobre a importância
da preservação e da valorização da rica história do Poder Judiciário e de seu Patrimônio
Cultural presente em documentos, processos, objetos, livros, personalidades, modos de
agir e de decidir, que pertence a todos(as) brasileiros(as).
Ótima leitura!
São Paulo, novembro de 2021.
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