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Apresentação 

Aproveitando o ensejo da realização, em Montevidéu, Uruguai, em maio do ano 
passado, do "XV Congreso Latinoamericano de Derecho Bancario", do qual partici
pariam professores e advogados que têm freqüentado os "Ciclos de Estudos de 
Direito Econômico" promovidos em parceria pelo Instituto dos Advogados de São 
Paulo e pela Escola Nacional da Magistratura, sempre com o apoio de Instituto 
Brasileiro de Ciência Bancária, deliberou-se realizar na mesma cidade, e em seqüên
cia àquele conclave, o terceiro daqueles Ciclos, inclusive sob a motivação do 
Mercosul. 

Era a primeira promoção conjunta das referidas entidades em nível internacional. 
E foi um sucesso. Pelo conteúdo das palestras, pela cordialidade do convívio, pelo 
debate em tomo do direito comunitário - estranhamente ainda tão distante de nosso 
cotidiano -, pela qualidade dos participantes, presentes, por seus Presidentes ou 
Representantes, as Supremas Cortes da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. 
E também, é de assinalar-se, pela fidalga hospitalidade dos Colegas uruguaios. 

Para registrar a iniciativa, os trabalhos desenvolvidos, o teor das exposições e a 
presença dos participantes, editou-se este livro, que tenho a honra de apresentar uma 
vez mais por nímia deferência dos ilustres dirigentes das duas entidades sediadas em 
São Paulo. 
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