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1. Colocação do problema

O princípio do juiz natural, enquanto postulado constitucional adotado pela maioria dos países cultos,
tem grande importância na garantia do Estado de Direito, bem como na manutenção dos preceitos
básicos de imparcialidade do juiz na aplicação da atividade jurisdicional, atributo esse que se presta
à defesa e proteção do interesse social e do interesse público geral.

Com a criação, pelo Tratado de Roma, do Mercado Comum Europeu, que evoluiu para a União
Européia dos dias de hoje, surgiu, na organização de referida entidade supranacional, a Corte da
Europa, com sede em Luxemburgo, órgão do Poder Judiciário Comunitário, encarregado de julgar as
lides decorrentes do Direito Comunitário Europeu.

Esse órgão foi desmembrado, de modo que se instalou o Tribunal Comunitário Europeu de Primeira
Instância,1dividindo-se as competências do Direito Processual Comunitário entre os dois órgãos do
Poder Judiciário europeu.2

Neste trabalho nos propormos a examinar a questão relativa à distribuição das competências entre
os dois órgãos do Poder Judiciário europeu, a relação que eventualmente possa existir entre essa
distribuição de competência e o Geschäftsverteilungsplan, segundo o direito processual
constitucional alemão (Constituição Federal (LGL\1988\3) alemã - [Grundgesetz - GG] art. 101, I, 2) e
as normas alemãs de organização judiciária (Gerichtsverfassungsgesetz - GVG, § 21e, 1 e 3).3

Mais ainda. O problema do juiz natural tem a ver, também, com o juízo de reenvio (
Rückverweisungsrecht), com a sentença prejudicial (Vorabentscheidung) proferida pelos órgãos do
judiciário europeu e com o juízo arbitral (Schiedsgerichtsbarkeit).

Entendi interessante analisar o princípio do juiz natural em face do direito processual civil comunitário
europeu por duas razões. Primeiro, porque é escassa a literatura existente sobre o tema, de modo
que resolvi examiná-lo à luz do direito comunitário europeu, apenas para trazer o assunto à
meditação dos colegas, ainda que se possa dizer que o princípio do juiz natural não desempenha um
papel muito importante no contexto do processo civil europeu.

A segunda razão é relativa ao nosso homenageado de hoje. Por ocasião do meu exame de
doutoramento, realizado em São Paulo, Brasil, em 1987, o Prof. Dr. Dr.h.c. Karl Heinz Schwab, que
fez parte da banca examinadora, proferiu conferência no Ministério Público de São Paulo, cujo tema
era Die Geschäftsverteilung und der gesetzliche Richter.4Como o prezado colega Schwab discorreu
sobre o juiz natural no Brasil, resolvi falar sobre assunto correlato na Alemanha, no Simpósio
realizado em homenagem do grande processualista. Para mim foi uma grande honra ter podido ser
aluno de Schwab, na Friedrich-Alexander Universität - Erlangen-Nürnberg, por um período
significativo de minha vida, quando vivi na Alemanha. Aprendi com Schwab muito mais do que lições
de Direito, que ele sabia dar muito bem, mas principalmente lições de vida, dada as suas qualidades
singulares de figura humana, de professor e de jurista. Participar deste Simpósio em sua
homenagem é um orgulho para esse seu sempre aluno.
2. O princípio constitucional do juiz natural (art. 101, I, 2, GG)

2.1 Conteúdo e significado do princípio
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