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Apresentação

Na apresentação da Revista anterior, relativa ao trimestre ju-
lho a setembro, já demos notícia de que a Revista da EMERJ estava
próxima de completar 10 anos desde a sua primeira edição no pri-
meiro trimestre de 1998. Pois, este é o nosso 40º número, que se
edita neste último trimestre de 2007. Para nós, da Escola da Magis-
tratura do Rio, consideramos fato significativo o decurso desses 10
anos, com a edição da Revista sem dificuldades.

Não poderíamos comemorar, de forma melhor, o êxito desses
primeiros 10 anos, senão destacando os oitenta anos da obra admi-
rável que foi o primeiro Código de Menores do Brasil, de autoria do
Juiz de Direito, José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, na sua
gestão também, de primeiro Magistrado a ocupar a Vara especi-
alizada, na cidade do Rio de Janeiro.

Em 12 de outubro de 1927, foi sancionado o Decreto nº 17.943-A,
que consolidou as leis de assistência e proteção a  menores e passou
a constituir o Código de Menores, também o primeiro da América
Latina. Esse Código serviu de modelo e norteou o tratamento dos
direitos do menor e das questões que envolvessem seus interesses,
em nosso país e em outros. Foi o que assinalou o jurista espanhol,
Dr. Luiz Mendizábal, segundo aponta o Desembargador Alyrio
Cavallieri, em primoroso artigo da edição especial, desta Revista.
Conhecido como Código Mello Mattos, foi ele apontado como obra
singular por autores de nomeada, mesmo quando substituído por
outro. A edição especial sobre o tema está sendo lançada juntamen-
te com este número, e reúne colaborações sobre questões diversas
relacionadas à temática dos adolescentes.

A população cresceu no Brasil. Infelizmente não temos sinais
de solução breve para os problemas do tratamento e adequada edu-
cação para adolescentes tão atraídos, muito cedo, na idade, para os
desvios de conduta e para a prática de atos infracionais.
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