DECLARAÇÃO DO 5º ENCONTRO
DE CORTES SUPREMAS DO MERCOSUL E ASSOCIADOS

Por ocasião do 5º Encontro de Cortes Supremas do MERCOSUL e
Associados, realizado na cidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil, nos
dias 8 e 9 de novembro de 2007, os representantes dos Tribunais Superiores
integrantes do Fórum Permanente deliberaram adotar e

REGISTRAR
Que a iniciativa de constituição do Fórum tem-se revelado contribuição
importante para se alcançar a participação funcional dos Órgãos Judiciários
dos Estados Partes, em harmonia ao atual estágio institucional do processo
de integração do MERCOSUL;
Que a realização do Encontro, em sua quinta versão, demonstra o real
interesse na consecução do projeto e revela a preocupação dos Poderes
Judiciários e da comunidade jurídica em geral no que concerne ao
imprescindível ambiente de segurança jurídica na região como fator de
estabilidade política, econômica e social;

REITERAR
O compromisso com o permanente aperfeiçoamento das instituições
judiciárias nacionais, a permitir uma concreta e indispensável cooperação
jurídica no processo de integração, e, via de conseqüência, o natural
aprofundamento da institucionalização em decorrência da aplicação dos
instrumentos normativos do bloco;

AGRADECER
Ao Ministro Gilmar Mendes, pela sua inestimável colaboração na
implementação do Programa de Cooperação e Mobilidade na Área Jurídica
a que se refere o Protocolo de Intenções firmado pelo Fórum de Cortes
Supremas no 4º Encontro; ao Centro de Estudos de Direito Internacional CEDI, pela contribuição que tem prestado, desde a realização do 1º
Encontro em Montevidéu, Uruguai, na condução acadêmica dos trabalhos e
na Secretaria do Fórum;

RECOMENDAR
Às Escolas de Magistraturas nacionais que realizem eventos destinados à
formação de magistrados no que respeita ao processo de integração do
MERCOSUL, e que incentivem o intercâmbio profissional e acadêmico de
magistrados, por intermédio de recíproca colaboração institucional;
Aos Tribunais Superiores integrantes do Fórum que solicitem a todos os
magistrados nacionais, em qualquer grau de jurisdição, que colaborem com
o Fórum de Cortes Supremas no sentido de manter atualizado o banco de
dados (www.cortesmercosul.jus.br; www.cortesmercosur.jus.br) que
contém registro dos andamentos de processos judiciais nos quais haja
debate e aplicação de normas do MERCOSUL;
Aos Tribunais Superiores integrantes do Fórum que desenvolvam, nas
respectivas jurisdições, forma de indexação de processos judiciais que
possibilite a integração de informações recíprocas no que concerne à
aplicação das normas do MERCOSUL;
Aos Tribunais Superiores integrantes do Fórum que declarem formalmente
o "nihil obstat" à Decisão nº 02/07 do CMC, que regulamenta o
Procedimento para Solicitação de Opiniões Consultivas ao Tribunal
Permanente de Revisão pelos Tribunais Superiores dos Estados Partes do
MERCOSUL, bem como disciplinem, no plano interno, no menor espaço
de tempo possível, o procedimento de admissibilidade das solicitações
pelos diversos órgãos judiciários nacionais em qualquer grau de jurisdição;
Ao CEDI – Centro de Estudos de Direito Internacional que apresente
minuta de projeto para que se dê início a elaboração de glossário de termos
e conceitos jurídicos que facilite a cooperação jurídica no MERCOSUL;
que submeta à Coordenação do Fórum proposta de temário para realização

do 6º Encontro e apresente sugestões para a realização de reuniões
preparatórias; que prepare projeto de regulamentação da Secretaria do
Fórum e apresente relatório consolidado de informações sobre os trabalhos
desenvolvidos no âmbito do Fórum, que permitam identificar parceiros e
fontes de financiamento das atividades do Fórum de Cortes Supremas.
Brasília, Distrito Federal, 9 de novembro de 2007
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