
Judiciário, forte e independente, não pode realmente realizar-se se não 
houver exercício de suas funções, não só com o respeito dos demais Poderes, 
mas especialmente com a admiração da sociedade, do povo. A Justiça do 
Trabalho, sem dúvida, contribui e há de contribuir, cada vez mais, à medida 
que se apelfeiçoa, para que o Poder Judiciário possa corresponder a esses 
anseios da sociedade, na preservação e garantia da dignidade e dos valores 
da pessoa humana. 

Com essas singelas palavras, declaro abertos os trabalhos do VI Ciclo de 
Estudos do Direito do Trabalho. Passo a palavra ao ilustre desembargador 
Sidnei Beneti, Diretor da Escola Nacional da Magistratura. 

Desembargador Sidnei Beneti 
Escola Nacional da Magistratura 

Eminente Ministro Néri da Silveira, digníssimo presidente da Sessão; 
Eminente Ministro Nelson Jobim; Eminente Ministro Ursulino dos Santos; 
Eminente Professor Rui Celso Reali Fragoso; integrantes da mesa, senhores 
Ministros, senhores Magistrados presentes, senhores Advogados, Membros 
de Ministério Público, senhoras e senhores. 

A Escola Nacional da Magistratura realiza mais uma atividade no 
seguimento das sua programação. A Escola Nacional da Magistratura, órgão 
da Associação dos Magistrados Brasileiros, presta a homenagem, em 
primeiro lugar, ao Eminente Vice-Presidente da área trabalhista da 
Associação dos Magistrados Brasileiros, Juiz Douglas Alencar Rodrigues. 

As atividades da Escola Nacional da Magistratura se dirigem 
tradicionalmente a quatro frentes. 

Em primeiro lugar, realiza atividade de harmonização dos esforços 
desenvolvidos no Brasil, pelas diversas Escolas de Magistratura, no sentido 
de trocar experiências para se saber o que está sendo feito em termos de 
formação e aperfeiçoamento dos Magistrados e disseminar as experiências 
bem sucedidas. Nesse sentido, vários cursos são realizados em acordo com 
as Escolas do Brasil e, pelo menos uma reunião por ano, é designada como 
reunião de Diretores de Escolas da Magistratura, em que as idéias são 
ventiladas. 

Em segundo lugar, é a reforma processual. Comissões têm sido instaladas 
pela Escola Nacional da Magistratura, no sentido de promover a melhoria do 
sistema processual, modemizando as leis processuais. No campo processual 
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civil é que se apresentaram os resultados mais expressivos, com doze 
projetos de lei elaborados pela Escola Nacional da Magistratrura, onze dos 
quais vieram posteriormente a se transformar em leis de reforma do código 
do processo civil, sendo o núcleo dessa reforma promulgado em 1994. 

Em terceiro lugar, a Escola Nacional da Magistratura realiza uma 
atividade de internacionalização e explico o que isso significa. A formação 
da Magistratura, que era atividade exclusivamente individual, de cada juiz 
realizada no recôndito dos gabinetes e das bibliotecas, por meio do estudo 
pessoal, posteriormente passou no mundo a se realizar por obra de órgãos 
especializados em fazê-lo, a começar da Escola Nacional da Magistratura 
Francesa, que no ano passado completou 40 anos, criada pelo presidente 
Charles De Gaule, exatamente com objetivo de modemizar a magistratura 
francesa. V árias Escolas de Magistratura se implantaram no mundo e o 
movimento hoje em dia vai deixar de ser um movimento nacional. Estamos 
longe da formação individual e longe mesmo da formação nacional do 
Magistrado. Passa-se à fase da solidariedade intemacional na tarefa de 
formação da Magistratura. A Escola Nacional da Magistratura cumpre sua 
parte nessa tarefa de presença intemacional, nesses foros que se abriram e 
que são coisa nova no mundo. Cumpre o encargo de fazer com que esse foro 
intemacional venha para o Brasil, ventilando as idéias da magistratura 
estrangeira dentro do nosso País, naquilo que é importante para a melhoria 
da prestação jurisdicional, e ensejando a idéia de Magistrados brasileiros a 
estudarem no exterior. 

Em quarto lugar, no último ponto de atuação da Escola Nacional da 
Magistratura, está a realização de cursos de aperfeiçoamento. Esses cursos 
de aperfeiçoamento são cursos que se realizam sempre em atividade de 
parceria. As atividades de parceria começaram com as demais escolas 
congêneres do País. Atualmente se realizam atividades de parceria com 
Escolas de Magistratura do mundo, mas não só com as Escolas da 
Magistratura. Também com os Tribunais, também com entidades outras que 
tenham por objetivo a melhoria da Magistratura, no que diz respeito ao 
conhecimento necessário à prestação jurisdicional, abrangendo esse 
conhecimento não só o segmento propriamente judicante da prestação 
jurisdicional, a Magistratura, mas também os demais segmentos: Ministério 
Público, Advocacia, Funcionários, Polícia, enfim, todos os agentes que 
possam ter alguma atividade com repercussão para a melhoria da Justiça no 
País. Começando essa atividade com as parcerias, com as Escolas da 
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Magistratura, depois se estenderam essas atividades a outras entidades 
congêneres, entre as quais as entidades importantes, mesmo particulares, que 
tenham o propósito auxiliar a melhoria da prestação jurisdicional. Entre 
essas entidades está o Instituto dos Advogados de São Paulo. Em verdade, e 
é bom que aqui se reconheça a atividade de parceria externa da Magistratura 
começou com o Instituto dos Advogados de São Paulo. O primeiro dos 
cursos em parceria realizado pela Escola Nacional da Magistratura foi com 
o Instituto dos Advogados de São Paulo e tem sido este, verdadeiramente, o 
parceiro mais constante e de atividade mais frutífera, tanto que vários cursos 
realizados na área trabalhista e no Direito em geral, já produziram mais de 
uma dezena de volumes publicados, os quais freqüentam as nossas 
bibliotecas e sintetizam o quanto de trabalho foi feito nessa parceria. Nas 
honradas mãos do Eminente professor Rui Celso Reali Fragoso, quero deixar 
consignado o especial agradecimento da Escola Nacional da Magistratura, 
não só pela atividade em parceria, mas, sobretudo pelo pioneirismo do 
Instituto dos Advogados de São Paulo haver dado início à atividade de 
parceria da Escola Nacional da Magistratura, impulsionando-a a fazê-lo com 
outras entidades. 

Neste curso eu gostaria de fazer três realces e três realces de gratidão. 
O primeiro, ao Instituto dos Advogados de São Paulo, exatamente por 

realizar mais um curso em parceria com a Escola Nacional da Magistratura, 
desenvolvendo essa profícua atividade, que, espero, vá ainda produzir frutos 
muito bons para a melhoria do setor de Justiça no nosso País, em todas as 
frentes. 

O segundo, não posso olvidar, uma homenagem mais que justa a quem 
começou estas atividades, o Eminente Ministro Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, meu antecessor como Diretor-Presidente da Escola Nacional. da 
Magistratura, homem que, com um invencível idealismo, imaginou de 
produzir essa grande obra, partindo verdadeiramente de poucas coisas ou 
quase nada e que tem realizado uma atividade fantástica, de grande 
expressão nacional e internacional, para a formação dos Magistrados e para 
a melhoria da prestação jurisdicional. Cada um que faça a sua parte nesta 
matéria; o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira fez até agora a sua parte, 
de forma magistral. E depositou o cargo em minhas mãos, fazendo por 
escrito a minha indicação para nomeação como seu sucessor. Evidentemente, 
estou a tremer com a responsabilidade que me cai sobre os ombros, 
esperando ter forças, pelo menos, para realizar trabalho que não degrade a I 
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Escola Nacional da Magistratura e não desmereça a confiança. Com isto me 
darei por muito bem satisfeito. 

Em último lugar, a homenagem à Justiça do Trabalho. A Justiça do 
Trabalho por intermédio dos Magistrados do Trabalho, dos Advogados do 
Trabalho, dos profissionais da área do trabalho. Disse muito bem o Ministro 
Néri da Silveira, da importância da Justiça do Trabalho e da importância 
desse setor das atividades jurisdicionais. É setor a respeito do qual nunca se 
poderá exagerar, em termos de importância. Sobre o Direito do Trabalho 
recaem responsabilidades históricas, inclusive de definir se uma nação se' 
torna civilizada ou estagna na barbárie. Das relações trabalhistas resulta 
efetivamente quase tudo de produto social. Pouca coisa na história da 
humanidade dividiu tanto os seres humanos, provocou tantas dissenções, 
tantos avanços e tantos retrocessos quanto a discussão em torno do valor do 
trabalho e destino do produto da divisão desse valor trabalho. Talvez apenas 
o Direito de Propriedade tenha dividido tanto os seres humanos quanto a 
importância do Direito do Trabalho e do direito ao produto do trabalho. 
Minha homenagem, portanto, à Justiça do Trabalho e aos homens que fazem 
a Justiça do Trabalho no nosso País. 

Com essas palavras, Eminente Ministro Presidente, dou por manifestada 
a necessária participação da Escola Nacional da Magistratura, agradecendo 
mais uma vez, a presença de todos que acudiram ao evento e desejando a 
todos uma feliz estada e uma estada muito profícua, neste curso, em que se 
trocam idéias sobre a Justiça, trabalhando, todos nós, aqui, para a melhoria 
da Justiça brasileira. Muito obrigado. 

DI: Rui Celso Reali Fragoso 
Instituto dos Advogados de São Paulo 

Excelentíssimo senhor mInIstro Néri da Silveira, presidente da mesa, 
excelentíssimos senhores ministros Sydney Sanches e Nelson Jobim do 
Supremo Tribunal Federal, ministro Ursulino Santos, desembargador Sidnei 
Agostinho Beneti, senhores ministros, senhores magistrados, senhores 
integrantes do Ministério Público, meus colegas advogados. O Instituto dos 
Advogados de São Paulo, que neste ano completará 126 anos de existência, 
sendo a mais antiga entidade de classe do Estado de São Paulo e a segunda 
entidade mais antiga do Brasil, sente-se extremamente honrado de, mais uma 
vez, ao lado da Escola Nacional da Magistratura, promover o Ciclo de 

Abertura 7 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




