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Sálvio de Figueiredo Teixeira chegou ao cargo de Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça em 1989, após ter percorrido todos os 

degraus da carreira de magistrado, na qual ingressou, por concurso, aos 

27 anos, depois de ter atuado como advogado e promotor. 

Hoje, embora seus 33 anos na Magistratura sejam credenciais 

suficientes para autorizá-lo a tratar do tema a que se propõe nesta obra – 

formação e aperfeiçoamento do juiz no mundo contemporâneo –, a eles 

soma-se sua experiência na direção da Escola Nacional da Magistratura e 

na criação da Escola Judicial “Desembargador Edésio Fernandes”, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.  

A sociedade que se delineia para o futuro revela-se a cada dia 

mais complexa, em virtude, entre outros fatores, dos múltiplos avanços 

da ciência e das intricadas relações entre os povos na era da globalização, 

elementos geradores de inúmeros conflitos intersubjetivos de interesses. 

No Brasil, principalmente, o advento da nova ordem constitucional 

ampliou o acesso ao Poder Judiciário, alcançando parcela expressiva de 

excluídos da prestação jurisdicional. Nesse contexto, é indiscutível a 

importância do juiz na proteção de direitos individuais, sociais e coletivos, 

contudo, para lidar com esse mundo em constante mutação, são 

imprescindíveis juízes preparados, de sólidos conhecimentos jurídicos e 

dispostos a contínuo aprimoramento intelectual. Na formação de 

magistrados com tal perfil, reconhece-se hoje o papel essencial das 

escolas de magistratura. 
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Prefácio 
 

Esta obra apresenta uma visão ampla do panorama brasileiro 

no qual estão inseridas as escolas judiciais – suas funções, perspectivas e 

implicações –, incluindo, pela participação especial de vários expoentes do 

cenário jurídico nacional, oportunas informações sobre as escolas de 

países que as têm utilizado com sucesso, como Portugal, Espanha, França, 

Holanda, Japão, entre outros. Daí recomendar-se uma leitura atenta a 

todos os que pretendem, por intermédio de instituições específicas, atuar 

na busca de um Judiciário que melhor atenda às necessidades do País. 
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