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APRESENTAÇÃO 

Este livro é o resultado de um ciclo de estudos realizado na Europa, no período de 
maio ajunho de 1997, por um grupo de magistrados da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai, organizado pela Escola Nacional da Magistratura brasileira e patrocinado pelo 
Instituto de Estudos Jurídicos sobre o Mercosul e a Integração Continental- Jurisul, com 
a colaboração da Ecole Nationale de la Magistrature francesa, do Colégio de Altos 
Estudos Miguel Servet, da Universidade de Madrid, da Europaische Rechtsakademie e da 
União Européia. 

o estágio dos juízes latino-americanos no continente europeu consistiu, inicialmente, 
em um curso ministrado na Ecole Nationale de la Magistrature, sobre a "União Européia 
e o Direito Comunitário", com a participação de magistrados, diplomatas, técnicos e 
professores da Universidade de Paris 1- Panthéon Sorbonne. 

Os estagiários, naquela oportunidade, começaram por ouvir que a UE, integrada 
inicialmente por três "Comunidades" distintas, teve início formal com uma declaração do 
então Ministro dos Negócios Estrangeiros Francês, Roberto Schuman, em 9 de maio de 
1950, quando apresentou este projeto, elaborado conjuntamente com Jean Monnet, para a 
unificação da indúsria européia do carvão e do aço, buscando a criação de uma "Europa 
organizada e viva", que considerava "indispensável à civilização" e sem a qual a "paz no 
mundo não seria salvaguardada". 

A partir daí, foram assinados os Tratados de Paris, de 18 de abril de 1951, ede Roma, 
de 25 de março de 1957, em virtude dos quais foram instituídas a Comunidade Européia do 
Carvão e do Aço (CECA), a Comunidade Econômica Européia (CEE) e a Comunidade 
Européia da Energia Atômica (CEEA-Euratom). 

Particular ênfase foi dada, então, ao exame das instituições comunitárias criadas 
pelo Tratado de Roma, quais sejam, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, a Comissão 
Européia, o Tribunal de Justiça e a Corte de Contas, que constituem órgãos supranacionais, 
com competência e atribuições próprias, distintas daquelas exercidas pelos Governos dos 
membros da Associação e pelas organizações internacionais, a possibilitarem uma 
administração autônoma da União Européia, sobretudo por meio da aplicação das normas 
do direito comunitário, de caráter vinculante tanto para os Estados como para os cidadãos. 

A iniciativa incluiu ainda um ciclo de palestras, por conceituados especialistas, 
sobre "O papel do Juiz na integração regional", promovido pela Europaiche Rechtsakademie, 
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em Trier, Alemanha e uma visita à Corte de Justiça das Comunidades Européias, com sede 
em Luxemburgo. 

Por este quadro já se vê a importância do estágio, em um mundo cada vez mais 
globalizado e sem fronteiras, dentro do qual vão surgindo blocos regionais de Estados 
para cuidar, em conjunto, dentre outros, de problemas econômicos, jurídicos, sociais, 
militares, culturais, políticos e ambientais, nos quais a participação de magistrados se faz 
indispensável. 

A visita dos Juízes latino-arilericanos à União Européia insere-se nessa preocupação, 
representando uma rara oportunidade de reflexão sobre o tema da globalização e da 
regionalização, notadamente no contexto do Mercosul e de suas perspectivas futuras, da 
formação do juiz contemporâneo e do avanço do direito supranacional, uma pujante 
realidade no mundo dos nossos dias, situado, conforme já tive ensejo de assinalar ("O juiz 
- seleção e formação do magistrado no mundo contemporâneo", Del Rey, 1999,5.6, p. 
95), "entre os contrafortes do Direito Interno e do Direito Internacional e com foros de 
autonomia, por apresentar, no dizer de E. Ricardo Lewandowski, objeto (normas 
supranacionais), institutos (de que é exemplo o "reenvio"), métodos (hermenêutica 
teleológica ou finalística) e princípios específicos (de que são exemplos o da aplicabilidade 
direta e o da supremacia das suas regras em relação às normas internas de cada Estado, a 
flexibilizar o conceito tradicional de soberania quanto à idéia de supremancia absoluta da 
ordem jurídica interna)". 

Na condição de diretor, à época, da Escola Nacional da Magistratura, além de feliz 
por ver concretizado mais um dos objetivos daquela bela iniciativa, apraz-me registrar que 
é desse estágio e da experiência vivida pelo seleto grupo de magistrados sul-americanos, 
que cuida este livro, primorosamente editado por Juarez de Oliveira e que se recomenda, 
pela excelência, do conteúdo e atualidade da temática, à leitura e à consulta de quantos 
hoje se ocupam e se aprofundam no estudo de direito comunitário e dos blocos 
supranacionais. 

Brasília, julho de 2000. 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 


