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* Aposentado do cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça em 20/04/2010. 

LANÇAMENTO DO MANUAL DE MEDIAÇÃO JUDICIAL E 
ABERTURA OFICIAL DO III CURSO DE FORMAÇÃO DE 
MULTIPLICADORES EM MEDIAÇÃO E TÉCNICAS 
AUTOCOMPOSITIVAS1 

FERNANDO GONÇALVES* 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça e 

Diretor-Geral da Enfam 
 

Em nome da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 

de Magistrado, instituição que dirijo, externo meus agradecimentos ao 

Excelentíssimo Senhor Tarso Genro, Ministro de Estado da Justiça, e ao 

Dr. Rogério Favreto, Secretário Nacional de Reforma do Judiciário, pela 

honrosa distinção que têm concedido à ENFAM, convertendo-a em um 

parceiro privilegiado e colocando o elevado relacionamento entre as 

instituições em um novo patamar de cooperação, neste momento em que 

nos preparamos para iniciar mais um Curso de Capacitação em Técnicas 

de Mediação Judicial e em que se promove o lançamento do Manual de 

Mediação Judicial, de autoria do Dr. André Gomma, um dos mais ativos e 

brilhantes colaboradores da ENFAM. 

A verdade é que o Ministério da Justiça sempre nos tem 

recebido de braços abertos, movido pelo mais sincero desejo de 

cooperação institucional, sempre disposto a promover a ampliação e 

estreitamento das relações bilaterais. Fique seguro, Senhor Ministro, de 

que a recíproca é inteiramente verdadeira, pois estamos unidos nessa luta 

árdua pela promoção da Justiça, pilar da própria democracia. 

Gostaria de observar, nessa oportunidade, ser evidente que a 

demanda pela prestação jurisdicional cresce de forma exponencial a cada 

ano, o que tem obrigado o Poder Judiciário, como instituição defensora da 

democracia e, em última análise, mantenedora da paz social, a envidar 
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oficial do “III Curso de Formação de Multiplicadores em Mediação e Técnicas 
Autocompositivas”, Brasília, 11.8.2009. 
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esforços dos mais variados em prol de uma justiça sempre mais atual, 

célere e próxima das necessidades e anseios dos cidadãos. 

Nesse sentido, bastante oportuna a concretização desta 

iniciativa conjunta, de natureza imprescindível para a renovação e 

modernização das práticas processuais e do Direito material, 

consentâneas com as profundas modificações sociais dos novos tempos, e 

para a construção de um Poder Judiciário cada vez mais dinâmico, rápido 

e eficiente. 

Finalmente, com grande satisfação, cumprimento mais uma 

vez Vossa Excelência e as demais autoridades ora presentes, e concluo 

afirmando ser certo que as atividades desenvolvidas contribuirão para o 

fortalecimento institucional do Poder Judiciário, visto como agente político 

de transformação, integração e coesão social. O rico diálogo político-

judicial e a troca de experiências e boas práticas permitirão, de forma 

sinérgica, identificar obstáculos enfrentados e áreas de ação comuns entre 

os participantes deste Curso. 

Obrigado! 


