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A P R E S E N T A Ç Ã O

CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE O 
NOVO CÓDIGO CIVIL

Com este número a REVISTA DA EMERJ ingressa no seu sexto ano 

com maior  número de páginas e tiragem elevada para 3.000 exemplares. 

Procuramos, com isto, incluir grande número de colaborações recebidas, 

como de certo modo ocorreu com a edição anterior, e mantivemos a sua 

distribuição a diferentes órgãos jurídicos, inclusive Faculdades de Direito, 

a todas as Escolas da Magistratura, aos Tribunais Superiores e de Justiça  e 

às bibliotecas especializadas. Mas, a Revista tem como destinação princi-

pal os seus 600 estagiários inscritos em cursos de preparação à carreira da 

Magistratura e os novos magistrados do Curso de Iniciação, com duração 

de quatro meses.

Neste primeiro número do ano de 2003 destacamos mais estudos sobre 

o  Código Civil em vigor desde 11 de janeiro. A respeito do novo Código, a 

ESCOLA realizou, em 2002, o Seminário “A EMERJ DEBATE O NOVO 

CÓDIGO CIVIL”, nas segundas sextas-feiras dos meses de fevereiro a no-

vembro. Foram expositores juristas eminentes, membros da Comissão de 

elaboração do projeto do Código, como Miguel Reale e o Ministro Moreira 

Alves, do Supremo Tribunal Federal. Os anais do Congresso com debates 

e  conferências estarão publicados em dois volumes, como edição especial 

da REVISTA DA EMERJ.

Merece registro, ainda, o acontecimento maior da ESCOLA neste 

ano, de repercussão invulgar, que foi o CONGRESSO INTERNACIONAL 

SOBRE  O NOVO CÓDIGO CIVIL,  realizado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro 

nos auditórios da EMERJ, com uso de telões. Houve transmissão de confe-
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rências e debates por teleconferência para os Núcleos da EMERJ de Campos 
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na área jurídica. Dele participaram como expositores convidados, civilistas 

de outros estados, das Universidades de Coimbra e Lisboa,  bem como de 

Bolonha, Bari e Foggia e de Milão. O Jurista Miguel Reale  fez a palestra 

de abertura e o Ministro Moreira Alves, a do encerramento. Os trabalhos 

serão divulgados também em volume especial.

Na edição anterior, de número 20, divulgamos importante estudo 

do Professor GIACOMO OBERTO, da Universidade de Turim e Juiz no 

Tribunal da mesma cidade, sobre recrutamento e seleção de magistrados 

em países da União Européia. Naquele trabalho se destacam as tentativas 

de adoção de métodos ou sistemas na solução do problema que também 
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concurso para preenchimento de vagas na carreira da Magistratura.

Com esta edição cumprimos a promessa de divulgar índices por 

autores e por assunto que abrangem toda a matéria publicada do 1° ao nú-

mero 20 desta Revista.
 

DÉCIO XAVIER GAMA

Desembargador do TJ/RJ


