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APRESENTADOR: Senhoras e senhores boa tarde. Solicitamos aos 

presentes a gentileza de ocuparem seus lugares e manterem os aparelhos 

celulares no modo silencioso. Damos início ao lançamento oficial da Escola 

Corporativa do Superior Tribunal de Justiça com a palestra do Senhor Juiz Federal 

William Douglas sobre o tema: “Ética e Conduta no Serviço Público”. Esse evento 

marca o lançamento oficial da Escola Corporativa do Superior Tribunal de Justiça. 

Informamos que para fins de certificação a presença deverá ser registrada na 

recepção deste auditório. Convidamos para compor a Mesa Suas Excelências o 

Senhor Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de 

Noronha, o Senhor Juiz Federal William Douglas, palestrante desta tarde, o 

Senhor Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal o Doutor Lúcio Guimarães 

Marques, o Senhor Secretário-Geral da Presidência Doutor Zacarias Carvalho 

Silva, e a Senhora Diretora da Escola Corporativa do STJ a Doutora Waldelice 

Aparecida de Oliveira Poncioni.  

 Ouviremos agora a Doutora Waldelice Aparecida de Oliveira 

Poncioni, Diretora da Escola Corporativa do STJ. 

 

 

A SENHORA WALDELICE APARECIDA DE OLIVEIRA PONCIONI 

Diretora da Escola Corporativa do STJ 

 

Boa tarde ao Senhor Presidente Ministro João Otávio de Noronha, ao nosso 

Secretário da Presidência, ao Doutor Zacarias Carvalho Silva, ao Juiz Federal 



William Douglas, ao Doutor Lúcio Guimarães Marques, Diretor-geral, e aos demais 

participantes, servidores de outros órgãos. Recebemos vocês com muita 

satisfação aqui neste dia muito importante para nós, que marca o lançamento 

oficial da Escola Corporativa do STJ que era um anseio da área de 

Desenvolvimento de Pessoas há mais de 14 anos e temos a satisfação de poder 

contar com o Ministro de concretizar esse sonho que é muito tempo era 

perseguido pela área. Ao longo de 14 anos, Senhor Ministro, tentamos concretizar 

a Escola Corporativa do STJ fazendo parte de alguns projetos estratégicos, sendo 

apresentada para alguns Presidentes nas novas gestões, mas só o Senhor teve o 

empenho, a coragem, a fibra, de implantar a nossa Escola. 

Ao longo dos anos, vimos inúmeras outras escolas sendo formadas em 

outras instituições de ensino e a nossa ainda estava no plano do papel, mas, 

durante esse tempo, também atuávamos como escola, muitas das características 

de uma escola corporativa já adotávamos e posso dar inúmeros exemplos: 

programa de coaching (há um projeto pedagógico próprio), Portal de Educação a 

Distância, atuar com estrutura interna, enfim, formação de instrutores, são vários 

exemplos de escolas corporativas e já atuávamos assim. Todos podem estar 

perguntando: Mas por que criar, então, se já atuávamos? Para impulsionar essas 

ações e podermos investir ainda mais no maior patrimônio da instituição que são 

as pessoas. As pessoas que movem a instituição, as pessoas que dão vida à 

instituição, que concretizam os resultados institucionais, por isso é o maior 

patrimônio e esse patrimônio tem que ser zelado, tem que ser cuidado, e tem que 

receber o devido investimento, com a escola a propiciamos tudo isso e de forma, 

também, a potencializar os resultados institucionais.  Na medida em que 

promovemos a formação, o desenvolvimento de competências, o trabalho, 

também, recebe um incremento melhor em termos de qualidade e de quantidade, 

de soluções de problemas, e de inovação. O Tribunal pode ser um grande agente 

de mudanças no âmbito do Poder Judiciário na medida em que investe no seu 

quadro funcional, que desenvolve ações de inovação, e com isso poder propagar 

essas mudanças, também, no Poder Judiciário. 



Os pilares que a Escola adota são esses (painel), temos o que chamamos 

de ramo, uma vertente, ou uma Escola, voltada para área fim, que é a escola 

jurídica, uma voltada para o desenvolvimento dos gestores da escola gerencial, a 

escola cidadã, que é a prática dos valores institucionais e, também, uma versão 

para o público externo, então, sendo o Tribunal da Cidadania oferece ações para o 

público externo, temos a Escola Administrativa, que prepara as competências 

técnicas para as áreas de suporte, a atividade fim, temos a Escola a Distância, 

que tem toda uma metodologia própria que apoia todas as demais escolas, e, 

também, a Escola Avançada que estamos trazendo inovações em termos de 

formação.  O que vem de novo então? Primeiro, novas parcerias, já temos um 

acordo de cooperação com vários órgãos do Poder Judiciário, dos Tribunais 

Superiores, mais o Ministério Público da União, CNMP, TJDFT, e, mais 

recentemente, assinamos com TCU, hoje vai ser assinado com Banco do Brasil, e, 

provavelmente, no início de dezembro com o ENAP também, o que amplia as 

possibilidades de formação de capacitação.  Criamos, também, um espaço de 

inovação junto às salas de aula no subsolo, já estamos utilizando esse espaço, 

porém ainda não está formatado como esperamos, mas acredito que até o início 

do próximo ano já esteja resolvido. Será um espaço onde as pessoas poderão ir, 

de forma colaborativa, atuar sobre os problemas da instituição visando encontrar 

soluções. 

Novos projetos provenientes deles que apontamos é o de Trilha de 

Aprendizagem, de forma a delimitar quais são os cursos ou os conhecimentos 

necessários para um servidor quando ingressa em uma unidade, já vai haver todo 

o percurso que ele deverá percorrer para ter um bom desempenho naquela área 

que chamamos de “trilhas de aprendizagem”. Novas metodologias: Hoje já 

adotamos o ensino a distância, além do presencial, híbrido, e todas as formas de 

metodologias ativas de aprendizagem que temos conhecimento, se atualiza no 

mercado e propomos a trazer para o Tribunal também. Novas oportunidades 

acadêmicas: Uma delas, pretendemos fazer uma turma de pós-graduação 

exclusiva para o Tribunal adotar parcerias com outras instituições, também, para 

viabilizar a formação em níveis mais avançados acadêmicos e, quem sabe, um 



mestrado profissional também para o próprio Tribunal. Estamos criando uma área 

de estudos, pesquisas, e concursos de interesse interno, para provocar nessa 

análise um estudo mais aprofundado sobre as questões do Tribunal, visando 

melhorias, também, para a instituição. Possibilidades de intercâmbio: Por 

exemplo, com a ENAP que possui acordos de cooperação com diferentes 

instituições internacionais, quem sabe possamos viabilizar estágios profissionais 

no exterior. Grandes ações: Principalmente voltadas para área fim e para 

formação de gestores públicos com empresas e profissionais renomados, 

trazendo mais qualidade para as nossas ações.  Isso já tem sido propiciado desde 

o início da gestão, temos trazido outras oportunidades, contratando outras 

instituições, isso é um marco, também, dessa nova gestão. Pretendemos, ainda, 

depois, criar o Programa de Certificação de Competências, ou seja, identificar as 

competências que temos no nosso corpo funcional e poder fazer melhor uso delas 

para a instituição e para o próprio servidor. Melhorar nossas salas de aula com 

novos mobiliários mais adequados e que oportunizem uma experiência de 

aprendizado mais eficaz. Pretendemos ampliar o programa de Coaching, que hoje 

é restrito aos gestores, pretendemos, também, ampliar aos servidores no próximo 

ano, acho que é um grande avanço e sei que é do interesse de muitos servidores.  

Essa evolução, implementação, vem com o tempo, nada é tão rápido, ainda 

estamos nos estruturando no espaço físico, podendo agregar mais servidores na 

nossa equipe, mas virá com o tempo e esperamos concretizar todos esses 

projetos. O trabalho é de todos, a escola não é só da nossa equipe, mas, 

principalmente, do Tribunal, queremos ter um trabalho bem colaborativo com a 

participação de vocês. Aproveito para dizer que a celebração no dia de hoje não é 

só da nossa equipe, mas é de todos nós, servidores do STJ, pelo investimento 

que está sendo feito, porque o investimento que se dá em cada um de vocês, em 

cada um de nós, fica para nós e fica também para a Instituição, é um investimento 

que levamos quando saímos do Tribunal, todos ganhamos com essa iniciativa do 

Tribunal, a celebração acredito que seja de todos. 

 Gostaria de deixar aqui os nossos contatos de e-mail, como coloquei, 

queremos que seja uma iniciativa bem participativa, estamos abertos a sugestões 



de palestrantes de cursos, o que vocês precisarem ou tiverem interesse, faremos 

uma análise de um estudo para ver a viabilidade e, quem sabe, colocar em 

implementação. Queria nesse momento, também, pedir licença ao Ministro e à 

Mesa para convidar os servidores da Escola para se levantarem, porque também 

nos ajudaram a construí-la e tenho grande satisfação de trabalhar com essa 

equipe. Muito obrigada para todos. Queria, também, fazer um agradecimento 

especial a Solange, que está lá atrás, porque pertencíamos à Secretaria de 

Gestão de Pessoas. A Solange também nos apoiou nesse voo solo. Muito 

obrigada por acreditar, por confiar, e por também tornar isso possível. Muito 

obrigado a todos. 

 

APRESENTADOR: Assistiremos agora a um vídeo alusivo ao lançamento 

da Escola Corporativa do Superior Tribunal de Justiça.  

 

VIDEO: “O investimento na capacitação dos servidores ganha novo impulso 

com a criação da Escola Corporativa do Superior Tribunal de Justiça. A iniciativa, 

incluída na estrutura orgânica do Tribunal, está em sintonia com os objetivos 

estratégicos do plano STJ 2020”. 

 

A SENHORA WALDELICE APARECIDA DE OLIVEIRA PONCIONI 

Diretora da Escola Corporativa do STJ 

 

Era projeto antigo da nossa Área de Desenvolvimento de Pessoas de forma 

a apoiar mais ações de capacitação e o Tribunal, também, merecia ter a sua 

própria escola para dar mais vazão a mais ações de desenvolvimento de pessoas, 

de imediato foi criada uma unidade vinculada à Presidência. 

 

O SENHOR ZACARIAS CARVALHO SILVA 

Secretário-Geral da Presidência do STJ 

 



Isso facilita a criação de novos cursos, a formação das pessoas, porque vai 

haver menos burocracia nos pedidos da Escola. 

 

VIDEO: Com a escola corporativa, mais cursos presenciais e a distância 

serão oferecidos e as capacitações irão envolver diversas áreas de atuação. 

 

A SENHORA WALDELICE APARECIDA DE OLIVEIRA PONCIONI 

Diretora da Escola Corporativa do STJ 

 

De imediato, ganhamos mais uma sala de aula que pretendemos 

transformar em uma sala de inovação para ajudar na solução de problemas e na 

melhoria dos serviços do Tribunal. 

 

O SENHOR LUIZ OTÁVIO BORGES DE MOURA 

Assessor-Chefe de Modernização e Gestão Estratégica 

 

O servidor pode esperar uma estrutura ampliada e mais autônoma para 

oferecer novos serviços de capacitação como coaching, melhoria da capacitação 

gerencial e executiva, outro serviço como pesquisa acadêmica, também, avaliação 

de impacto da capacitação, tudo isso podemos esperar com a nova estrutura da 

Escola Corporativa. 

  

VIDEO: “Marcelo Marquiori é instrutor interno do STJ e já ministrou vários 

cursos, para ele a criação da Escola consolida o compromisso com o 

desenvolvimento dos servidores: Temos um público aqui muito interessado em 

cursos que estejam focados para a atividade do trabalho dele, mas, claro, que, 

também, aumente o seu conhecimento teórico. Vejo que o servidor, também, está 

empolgado com a nossa Escola Corporativa Judicial. Uma valorização que reflete 

na prestação do serviço do Superior Tribunal de Justiça para toda a sociedade”. 

 

 O SENHOR ANDERSON PORTO 



Chefe da Seção de Soluções em Ead e Desenho Instrucional 

 

O STJ sempre foi conhecido como uma instituição que investe na formação 

seus servidores e educação corporativa no Tribunal sempre foi muito forte. Há oito 

anos que estou no Tribunal e as oportunidades que a Casa me ofereceu ao longo 

desse tempo em termos de desenvolvimento é algo que me permite ter uma 

entrega profissional e, também, transforma a minha própria vida tanto profissional 

como pessoal são amplamente beneficiadas com essas ações desenvolvimento. 

 

A SENHORA RENATA SEIXAS VIANA 

Servidora 

 

Sinto-me muito privilegiada e honrada, porque os cursos que são 

ministrados aqui são de alta qualidade. Ter essa oportunidade dentro do próprio 

local de trabalho é maravilhoso, me deixa muito motivada justamente porque 

percebo que o Tribunal está preocupado comigo, está preocupado com o meu 

aprendizado, até com a minha permanência dentro da Casa. 

 

A SENHORA WALDELICE APARECIDA DE OLIVEIRA PONCIONI 

Diretora da Escola Corporativa do STJ 

 

... gera motivação, também, no servidor, porque ele vê o investimento que é 

feito em sua área pessoal e profissional e o ganho de aprendizagem ele leva para 

vida toda. 

 

 O SENHOR ZACARIAS CARVALHO SILVA 

Secretário-Geral da Presidência do STJ 

 

O servidor é o grande ativo do STJ. Temos um quadro de excepcional 

qualidade e isso pode se tornar ainda um quadro de excelência na medida em que 



a Escola consiga desenvolver as ações que está implementando e que tem planos 

de implementar. 

 

 A SENHORA WALDELICE APARECIDA DE OLIVEIRA PONCIONI 

Diretora da Escola Corporativa do STJ 

 

É um investimento de capacitação e de desenvolvimento que não têm preço 

e, com isso, melhoram os resultados do Tribunal com o serviço prestado de 

melhor qualidade e, também, com maior agilidade. 

 

APRESENTADOR: Para o lançamento oficial da Escola Corporativa do 

Superior Tribunal de Justiça, com a palavra Excelentíssimo Senhor Presidente do 

STJ, o Senhor Ministro João Otávio de Noronha. 

 

O SENHOR JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Ministro Presidente do STJ 

 

Meu estimado Juiz Federal, Doutor William Torres, palestrante, a quem 

agradeço por ter comparecido e o esforço ao colaborar com a nossa Escola, Lúcio 

Guimarães, meu companheiro de trabalho há 16 anos, já como meu Chefe de 

Gabinete aqui no STJ, patrimônio da Casa, Zacarias Carvalho Silva, nosso 

Secretário-Geral, a quem conheço há 34 anos e trabalho com ele há 27 anos, 

portanto, também, patrimônio, não da Casa, mas da minha vida, e, além de um 

amigo, sempre trabalhou comigo, Waldelice Poncioni, que conheci e principal 

articuladora da ideia de criar uma escola, e meus estimados colegas servidores é 

um prazer estar reunido e falando com vocês. 

Começo a falar na importância do tempo reduzido. Os senhores sabem em 

quantos minutos criamos essa escola? Não mais que quinze, porque quando a 

Waldelice com a Solange compareceram e me trouxeram a ideia, era algo que já 

pensava. Aliás, no meu discurso de posse repisei, vamos criar a Escola de 

Servidores. Àquela altura já havia conversado com a Waldelice e com a Solange e 



se surpreenderam, porque se tentava criar uma escola no STJ desde 2004. Em 15 

minutos de conversa criamos uma escola. E por que criamos uma escola? Não 

como pauta de governo para dizer que fiz isso, fiz aquilo, não tenho essa 

preocupação, criei uma escola porque precisamos valorizar, reconhecer, e 

engrandecer o valor do nosso maior patrimônio os servidores. Quando digo que os 

servidores, e repito o que o disse na posse, constitui o nosso maior patrimônio, e 

por que não dizer um patrimônio intangível de alto significado, é por que encontrei, 

desde que aqui cheguei, há 16 anos, uma prestação de serviço de alta qualidade 

tão boa quanto à do Banco do Brasil, que é minha origem e onde havia trabalhado 

27 anos. Por que digo que a mão de obra do Banco do Brasil era tão qualificada? 

Por que o Banco do Brasil sempre investiu no seu grande patrimônio que é os 

seus funcionários. Aqui perto temos o Centro de Formação CEFOR do Banco do 

Brasil, um prédio que na época deu muita briga, chegando a ser causa de 

demissão de um presidente do banco, pois o presidente construiu um prédio 

majestoso. Mas é sempre assim, quem tem boas ideias, às vezes, sofre 

restrições, já fui acusado de querer gastar o dinheiro construindo um prédio para a 

Escola de Magistratura e a minha resposta foi: “Não se gasta não se gasta com 

escola, escola se investe, porque a escola é o instrumento de aprimoramento do 

nosso patrimônio e os servidores constituem o nosso património”.  

É preciso investir, é preciso melhorar o grau de empregabilidade, é preciso 

melhorar o grau de eficiência. Observe, temos em nosso quadro pessoas 

talentosíssimas, mas quantos saíram daqui para fazer cursos profissionalizantes 

em gestão? Muito poucas ou, praticamente, que conheça, quase nenhuma, isso 

gera coisas que não precisamos passar. Quantos diretores? O secretário-geral é 

um cargo de confiança pessoal do presidente, mas um diretor é um chefe da 

estrutura, é um homem que faz, e o homem que falo, não com o machismo, 

vamos usar a palavra certa, é a pessoa que faz funcionar a máquina e, 

consequentemente, dar eficiência ao trabalho deste Tribunal. Quantos diretores 

tivemos de fora da Casa? Aliás, a minha preocupação, quando eleito Presidente, 

foi acabar com esse giro de sai e entra diretores dos tribunais, um sai daqui vai 

para o TSE, do TSE vai para o Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal 



Federal vai para o TST e ficam aquelas mesmas pessoas com os mesmos vícios, 

com pouca ou nenhuma preocupação com futura da Casa, porque administram 

para o momento. Quando fui eleito, no dia já anunciei: o meu diretor será um 

funcionário da Casa, o Lúcio, que por acaso, também, trabalhou no Banco do 

Brasil, mas só vim conhecê-lo aqui, quando ele foi trabalhar no meu gabinete. 

Temos talentos e nesses talentos precisamos investir. Podemos melhorá-los? 

Podemos aprimorá-los? Podemos neles investir para que possam retribuir, trazer 

novas técnicas de gestão, motivação funcional, habilidade de lidar com o nosso 

maior patrimônio, que é o ser humano. Sempre disse ao Lúcio, você não comanda 

3.000 pessoas, não são 3.000 objetos, são 3.000 almas que se multiplicam, 

porque são casados, porque tem filhos, porque tem pais dependentes; nós 

lidamos com a alma dos nossos funcionários. Há algumas vezes que são 

incomodadas nas restruturações, com uma nova visão de gestão que importa sair 

daqui para ali, mas acho que faz parte do processo, é nesse momento que a 

formação, a boa qualificação, valoriza o funcionário. Vim de uma escola, uma 

escola que sempre prestigiou a meritocracia até antes do governo do PT, o Banco 

do Brasil. Cheguei ao cargo de Diretor Jurídico sem ter um parente no Banco do 

Brasil, sem ter um padrinho político, porque o Banco do Brasil, até então, 

trabalhava com a meritocracia. E essa meritocracia, averiguada por cursos 

internos, por concursos internos, tinha a oportunidade de se desenvolver através 

das escolas, através do Centro de Formação do Banco Brasil, uma quantidade 

enorme de cursos. E mais, o banco não se contentou, também trouxe cursos de 

fora ou mandou seus elementos fazerem cursos fora. Por isso que falo que hoje a 

licença de capacitação não é para fazer um cursinho de Inglês, fazer o cursinho de 

Francês, a licença capacitação tem que ter uma relação nexo de compatibilidade 

com o nosso trabalho, queremos o funcionário aperfeiçoando naquilo que ele pode 

devolver, em última palavra, devolver não ao Tribunal, mas ao povo brasileiro para 

quem prestamos serviço e de quem somos servidores, um trabalho de melhor 

qualidade com maior celeridade, e, consequentemente, com maior eficiência. 

Confio e conheço os servidores do Superior Tribunal de Justiça. Aqui não nos 

preocupamos apenas que exista uma relação jurídica de trabalho, não, muito mais 



que essa relação jurídica decorra de uma relação social onde as pessoas se 

entrosem, se aprimorem, e devolvam ao contribuinte, mediante a prestação de 

serviço adequado, aquilo que ele nos paga via tributos. Portanto, uma escola de 

formação, uma escola para os servidores, é uma necessidade que já devia ter sido 

atendida desde há muito nesta Casa. Sentindo essa necessidade é que não tive 

dúvida, em 15 minutos, e a escola está criada, não preocupa com prédio, não 

preocupa com professores, isso vai aparecer agora na medida em que criar, e já 

começa a aparecer, já temos uma série de ofertas de prédios públicos, da 

Universidade do Banco Brasil, do Ministério no Planejamento, temos à disposição 

uma série de estruturas até que tenhamos a nossa. O mais importante, portanto, é 

investir, não se gasta com escola, se investe, e à medida que se investe, se cria, 

também, um grau maior de empregabilidade. Vamos viver no Brasil uma nova 

fase, e me preocupa muito essa nova fase, porque ninguém vai ter medo de ser 

empregado privado, ninguém vai achar que a última segurança do mundo é o 

emprego público. A melhor segurança é a qualificação pessoal, a melhor 

segurança é elevação do grau de empregabilidade pelo aprimoramento dos 

conhecimentos, é isso que vai começar ocorrer. Alguns perguntam: Vamos 

implantar a inteligência artificial no STJ, mas não vamos criar desemprego? Não, 

vamos alocar a mão de obra para onde precisamos em outro segmento. 

Extinguimos a Taquigrafia, não precisava de Taquigrafia, o Tribunal não precisa 

de Taquigrafia, mas o Tribunal precisa das pessoas que trabalhavam na 

Taquigrafia que foram alocadas em Gabinetes, na Presidência, em outros 

departamentos, estão prestando relevantes serviços. Precisamos formar outros (?) 

aqui, precisamos aprimorar o sistema da atividade-fim, que é a entrega da 

prestação jurisdicional mediante o julgamento dos processos. Temos que investir 

em nossos funcionários, vamos preocupar, doravante, em selecionar funcionários 

mediante concurso com formação em Direito, com formação em Informática para 

atender a nossa área de T.I., que precisa de grandes investimentos e também de 

bons investimentos na área pessoal. Temos um número de funcionários ainda 

insuficiente para real demanda dos serviços do Superior Tribunal de Justiça, 

temos futuro. Mas de tudo no mundo quando falam que a inteligência artificial vai 



reduzir emprego não acredito, digo que a demanda que a inteligência artificial vai 

reduzir é o excesso de trabalho, no futuro não vamos trabalhar mais oito horas, 

vamos trabalhar seis, cinco horas, vamos ter tempo para maior dedicação a nossa 

família, a tecnologia tem que vir para nos dar um maior conforto de vida, para 

aprimorar as nossas relações familiares, as nossas relações sociais, portanto, não 

pode existir uma situação em que a tecnologia substitui o homem e o desemprega, 

porque não teremos consumidores, não temos consumidores, não temos relação 

de consumo, não temos quem demande, não temos produção, não temos geração 

de riqueza. É um contrassenso achar que o desenvolvimento, a modernidade, irá 

gerar o caos nas relações de emprego, irá é aprimorar, é hora de aprimorarmos, é 

hora de entendermos que temos filhos, pai, mãe, amigos. Por que não podemos 

melhorar o tempo de convivência, as horas de convivência? É isso que espero do 

mundo e é isso que vai acontecer no mundo. 

O mundo vive um momento altamente conflituoso. Se fizermos uma 

incursão na história, vamos ver que estamos em um momento muito similar ao 

mutatis mutandis que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, um desenvolvimento 

dos países levou a uma tensão mediante a concorrência comercial entre a 

Alemanha, França, Estados Unidos, e Rússia, porém vivemos algo que não terá o 

mesmo desfecho, essa tensão vai ceder ao diálogo e vamos estabelecer um novo 

tipo de relação entre as empresas e os empregados, entre o estado e os 

servidores. Elas são mais maduras, de melhor qualidade, é isso que espero do 

progresso e é isso que acho que penso que vai acontecer. Mas por que fundamos, 

e retorno ao tema escola? Por que precisamos, como líderes que somos da 

gestão do Tribunal, oferecer oportunidades e essa oportunidade precisa de um 

centro revelador de talentos, e esse centro revelador de talentos será, 

indiscutivelmente, a nossa escola de servidores, ali vamos ver que aquele tímido 

que não se manifesta tem qualidades excepcionais que podem ser aproveitadas 

em muitas áreas ou em uma determinada área em especial. Ninguém pode 

simplesmente fazer 30 anos a mesma coisa, essa estagnação leva ao tédio, ao 

desinteresse. Mas para que alguém possa fazer mais do que aquilo que já faz é 

necessário, muito necessário, que receba treinamentos, que tenha local onde 



adquirir novos conhecimentos e se aprimorar profissionalmente. Essa escola vem 

a bem do Tribunal, vem a bem do servidor do Tribunal, mas venha a bem, por fim, 

do jurisdicionado brasileiro, porque o STJ, que já tem um quadro excelente de 

funcionários, passará agora a ter um quadro excepcional e, quem sabe, sou um 

homem que topa desafios, aceito desafios, vamos ter a melhor qualidade de 

funcionários, o melhor de servidores públicos deste país, é nessa expectativa que 

declaro inaugurada, lançada, e oficializada a Escola de Servidores do Superior 

Tribunal de Justiça. Muito obrigado. 


