Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung e.V.

23 de setembro de 2021
Caros membros e amigos da Associação de Juristas Alemanha-Brasil,
como já avisado, e em vista das dificuldades causadas pela pandemia, o nosso Congresso
Anual de 2021 será realizado nos dias 19 e 20 de novembro mais uma vez em forma digital e
adaptado ao fuso horário com o Brasil, seguido por uma reunião dos membros no dia 21 de
novembro também em forma digital.
O tema do Congresso será “Defesa da Constituição: Direito e Realidade”. Acompanhamos
com grande preocupação os desafios atuais para a Constituição no Brasil, e em particular a
política do presidente Bolsonaro com respeito à Constituição. Assim sendo, desejamos contribuir com os trabalhos e discussões do nosso Congresso Anual de 2021 de maneira crítica e
construtiva, já que a relevância do tema vai bem além do Brasil, como foi e é demonstrado
pelos desenvolvimentos nos Estados Unidos, assim como em diversos países europeus, como Reino Unido, Hungria e Polônia.
Reclamações que “o Judiciário” não se deve colocar acima do Parlamento e do Poder Executivo, declarações e procedimentos de impeachment avisados e iniciados pelo presidente
Bolsonaro contra Ministros do Supremo Tribunal Federal ou ameaças contra instituições
constitucionais e seus representantes são elementos a serem analisados. Tentativas destinadas a testar ou até modificar os limites constitucionais para atividades e ações são outros
aspectos, assim como o questionamento, a reinterpretação ou a negação de práticas constitucionais não escritas, mas longamente estabelecidas. O recente posicionamento do Bundesverfassungsgericht alemão com respeito ao controle do Banco Central Europeu é outro
desenvolvimento com grande importância para o relacionamento da Corte Europeia de Justiça a do Judiciário Constitucional nacional, inclusive para outros Estados Membros da União
Europeia.
O Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, ministro emérito do Bundesverfassungsgericht, aceitou falar
sobre estes temas sob o ângulo alemão. Diante da situação atual no Brasil, nós nos abstemos
de convidar um dos juízes constitucionais no Brasil para espelhar esta contribuição e a pesquisadora brasileira Dra. Renata Cherubim, ativa na Alemanha, se encarregou desta tarefa.
Contamos com o Presidente da Comissão Internacional da Câmera dos Advogados de Varsóvia, Wojciech Bagiński a contribuir numa perspectiva polonesa e com o Dr. Konrad Duden
com uma visão de direito comparado sobre os mecanismos da seleção de juízes constitucionais.
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Queríamos com este Congresso contribuir para um discussão construtiva e baseada em fatos
sobre os desafios mundiais para a defesa das constituições com foco especial sobre as da
Alemanha e do Brasil, também em memória do nosso grande amigo e defensor da constituição brasileira Prof. Dr. Wolf Paul, falecido neste ano, para quem este tema era de particular
importância.
Alegramo-nos com a perspectiva de trabalhos e discussões engajadas e construtivas!
Para a presidência,
Dr. Hans-Joachim Henckel

