
Seminário Jurídico 

CONCESSÕES 
DE SERViÇOS 
PÚBLICOS 

8 e 9/6/2001 

ESCOLA 
NACIONAL DA 
MAGISTRATURA 

ACADEMIA INTERNACIONAL 
DE DIREITO E ECONOMIA 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des. Sídnei Beneti 

Cerimônia de Abertura 

Palavras do Desembargador Sidnei Beneti, 
Diretor Presidente da Escola Nacional da Magistratura, 
representando também o Prof. Arnoldo Wald, 
Presidente da Academia Internacional de Direito e 
Economia. 

Senhor Presidente da mesa, Eminente Senhor 
Ministro Sydney Sanches, do Supremo Tribunal Fed
eral: deposito nas mãos de Vossa Excelência minha 
saudação a todos os eminentes componentes da mesa 
e a todos os presentes, da mais grada qualificação 
pessoal e jurídica; senhoras e senhores. 

1 - É imensa a honra de falar em nome da 
Escola Nacional da Magistratura, órgão 
da Associação dos Magistrados Brasileiros, 
e da Academia Internacional de Direito e 
Economia, quanto a esta por delegação do 
Eminente Professor Arnoldo Wald. 

A Escola Nacional da Magistratura e a Academia Internacional 
de Direito e Economia realizam, com a colaboração da ABCR, 
este seminário em parceria, seguindo modelo muito frutifero, 
instaurado nos trabalhos da Escola Nacional de Magistratura 
pelo meu eminente antecessor, o Ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Diretor-Presidente que 
elevou a Escola Nacional da Magistratura às alturas em que ela 
hoje em dia está, no seio da intelectualidade jurídica nacional. 

A atividade em parceria faz-se significativa neste evento, inclu
sive ante a coincidência do sentido das palavras. Trata-se de 
Seminário sobre concessão de serviços públicos referentes a 
rodovias. Por intermédio destas aproximam-se as pessoas. 
Rodovias aproximam, como as parcerias. É o que ocorre com as 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diversas instituições a que cada um de nós pertence. A parceria 
leva à dinâmica de grupo na troca de idéias. Deste seminário 
sairemos engrandecidos de idéias nunca antes pensadas. 

2 - Para este evento, no âmbito da Escola Nacional da Magistratura, 
foram convidados os Diretores das Escolas de Magistratura do 
Brasil, trabalhadores da Justiça, de muito peso, que vêm formando 
nova consciência nos operadores do direito jurisdicionais do 
nosso país. E a esses diretores da Escola Nacional de Magistratura, 
todos convidados e muitos dos quais presentes, dirijo saudação 
muito especial, pelo que representam no Poder Judiciário e pelo 
que representa o trabalho de todos e de cada um para o futuro 
da intelectualidade jurídica e do serviço público prestado por 
intermédio do Poder Judiciário ao povo brasileiro. 

3 - Preside a primeira mesa dos trabalhos o Eminente Ministro 
Sydney Sanches, do Supremo Tribunal Federal. Nossos 
cumprimentos de extremo respeito a sua Excelência. É uma 
imensa satisfação de todos presentes em ter sua Excelência a 
emprestar o seu nome ilustre a esta primeira mesa de trabalhos 
instalando os trabalhos do nosso Seminário. A última sessão de 
trabalhos com a licença dos Eminentes Ministros do Supremo 
Tribunal de Justiça presentes, vamos confiá-la ao Ministro Félix 
Fischer, natural deste afetuoso Estado hospedeiro, o belíssimo 
Paraná. 

4 - A Academia Internacional de Direito e Economia e a Escola 
Nacional da Magistratura agradecem a todos os que colaboraram 
e colaboram para o Seminário. Aos organizadores e aos executores 
do evento; aos conferencistas de grande quilate que comparecem 
para transmitir o profundo conhecimento ao debate e também à 
ABCR que torna possível a realização de um evento desta 
envergadura. 

5 - E agradeço, sobretudo, a esta encantadora Foz do Iguaçu, que 
nos recebe, a este Paraná maravilhoso, que peço licença para 
pessoalizar nos paranaenses presentes, da Escola de Magistratura, 
do Judiciário, da Advocacia do Paraná, depositando nosso mais 
caloroso agradecimento na pessoa do Eminente Ministro 
paranaense Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Nossos 
cumprimentos na linguagem universal de uma salva de palmas. 
Muito obrigado. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


