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SESSÃO PLENÁRIA DE 12 DE ABRIL DE 2007 
 

ATA DA SESSÃO REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2007. 
 
INSTALAÇÃO DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 

MAGISTRADOS. 

 
POSSE DOS MINISTROS NILSON NAVES E HUMBERTO GOMES DE BARROS NOS 

CARGOS DE DIRETOR-GERAL E VICE-DIRETOR DA ENFAM, RESPECTIVAMENTE. 

 
Às dezessete horas e vinte minutos do dia doze de abril do ano de dois mil e sete, na 
Sala de Sessões Plenárias do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do 
Ministro BARROS MONTEIRO, foi aberta a Sessão. Presentes os Ministros ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO, NILSON NAVES, FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, HUMBERTO GOMES 
DE BARROS, CESAR ASFOR ROCHA, ARI PARGENDLER, JOSÉ DELGADO, FERNANDO 
GONÇALVES, CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, FELIX FISCHER, HAMILTON 
CARVALHIDO, ELIANA CALMON, PAULO GALLOTTI, NANCY ANDRIGHI, CASTRO FILHO, 
LAURITA VAZ, PAULO MEDINA, LUIZ FUX, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, CASTRO MEIRA, DENISE ARRUDA, MASSAMI UYEDA, HUMBERTO MARTINS 
e HERMAN BENJAMIN. Ausentes, justificadamente, os Ministros ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, GILSON DIPP, FRANCISCO FALCÃO, HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, ARNALDO 
ESTEVES LIMA e MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 
 
MINISTRO BARROS MONTEIRO (PRESIDENTE): Declaro aberta esta sessão solene 
do Superior Tribunal de Justiça, destinada a instalar a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados, bem como a empossar o seu Diretor-geral e o Vice-
diretor. 
Convido os presentes a celebrar o Hino Nacional brasileiro. 
Excelentíssima Senhora Ministra Ellen Gracie, Presidente do Supremo Tribunal Federal 
e do Conselho Nacional de Justiça; Excelentíssimo Senhor Ministro José Antonio Dias 
Toffoli, Advogado-Geral da União, neste ato representando o Presidente da República; 
Excelentíssimo Senhor Eugênio José Guilherme de Aragão, Subprocurador-Geral da 
República, neste ato representando o Procurador-Geral da República; excelentíssimos 
senhores ministros do Supremo Tribunal Federal; excelentíssimos senhores 
presidentes e ministros dos tribunais superiores; excelentíssimos senhores 
embaixadores estrangeiros, representantes do corpo diplomático; excelentíssimos 
senhores ministros de estado; excelentíssimos senhores parlamentares; excelentíssimo 
senhor presidente do Tribunal de Contas da União; excelentíssimos senhores 
presidentes dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça; excelentíssimos 
senhores membros do Ministério Público federal e do estadual; excelentíssimos 
senhores desembargadores federais e estaduais; excelentíssimo senhor presidente da 
Associação de Magistrados Brasileiros – AMB; excelentíssimo senhor presidente da 
Associação dos Juízes Federais – Ajufe; excelentíssimos senhores diretores das escolas 
de magistratura federais e estaduais; excelentíssimo senhor presidente do Colégio 
Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura – Copedem; 
excelentíssimos senhores presidentes das associações de magistrados; senhores 
integrantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e da Seccional do 
Distrito Federal; senhores advogados presentes; servidores do Superior Tribunal de 
Justiça e do Conselho da Justiça Federal; senhoras e senhores, neste momento de 
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regozijo para o Poder Judiciário, gostaria de tecer breve comentário sobre a história da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, que hoje está 
sendo instalada. 
Criada pela Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, para funcionar 
junto ao Superior Tribunal de Justiça, a Enfam há muito era antevista, no meio jurídico 
nacional, como um modo de operar-se a unidade, a coordenação e a coesão das 
escolas judiciárias existentes no Brasil. A concepção dominante era, e ainda é nos dias 
atuais, a de que, na linha do federalismo vigente, fosse ela um órgão de 
“planejamento permanente, pensando o presente e preparando o futuro, por meio de 
programas preestabelecidos e metodologia realista, com vistas a orientar e municiar as 
demais escolas de maneira atuante, como centro de convergência e de propagação de 
experiências bem-sucedidas”, conforme o relatório da Comissão de Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça (1999/2000). 
Consoante o art. 105, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, texto que 
concebeu a Enfam, incumbe à nova escola, “dentre outras funções, regulamentar os 
cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira”. 
Infere-se daí que a Enfam nasceu com as atribuições não de todo definidas, 
aguardando-se, pois, a promulgação do Estatuto da Magistratura, lei complementar de 
iniciativa do Supremo Tribunal Federal, além da edição, em breve, de lei ordinária que 
confira a ela estrutura organizacional completa, incluídos os cargos necessários ao seu 
cabal funcionamento. 
Nesse contexto, o Plenário do Superior Tribunal de Justiça aprovou, em 30 de 
novembro de 2006, a Resolução n. 3, que, ao dispor sobre a instituição da Enfam, 
estabeleceu, como o seu múltiplo objetivo, “regulamentar, autorizar e fiscalizar os 
cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira da Magistratura”, nos termos do 
dispositivo constitucional que a criou. Em outras palavras, funcionará a novel escola 
como centro regulador, como centro de orientação e fiscalização das demais escolas 
judiciárias, preservando-se, em princípio, a autonomia didática, administrativa e 
financeira de  todas elas, embora subordinadas à Enfam. 
Estatuiu aquela resolução, ademais, que compõe a estrutura basilar da Enfam o 
Conselho Superior, dirigido pelo Presidente desta Corte e integrado pelos membros do 
Conselho de Administração. Junto a ele atuarão dois Magistrados de 2º grau, 
designados, respectivamente, pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pela 
Associação dos Juízes Federais do Brasil. No caso concreto, trata-se do ilustre 
Desembargador Luís Felipe Salomão, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, que dirige a Escola Nacional da Magistratura, e da também ilustre 
Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, membro do Tribunal 
Regional Federal da 3ª  Região, já indicados pelas associações a que são filiados. 
Recebemos, com alegria, no seio da Enfam, os nobres colaboradores, certos de que 
muito contribuirão para o êxito desse grande empreendimento. 
Integram, ainda, a estrutura da Enfam o Diretor-Geral e o Vice-Diretor, cargos para os 
quais foram eleitos pelos pares os Senhores Ministros Nilson Vital Naves e Humberto 
Gomes de Barros. 
Seria redundante discorrer sobre a biografia dos eminentes Colegas, haja vista a 
notoriedade da destacada atuação de ambos não só neste Superior Tribunal, mas 
também nas instituições que antes abrilhantaram com o seu profícuo trabalho. 
Contudo ressalto que o Ministro Nilson Naves, a par das elevadas funções que 
desempenhou no Ministério Público, aqui, no Conselho da Justiça Federal e no Tribunal  
Superior  Eleitoral, presidiu esta Corte no biênio 2002/2004, período em que contribuiu 
sobremaneira para a construção da nova face que hoje ostenta a Justiça brasileira. 
Não menos laborioso e culto, o Ministro Humberto Gomes de Barros, autor de diversas 
obras jurídicas e literárias, tem deixado um rasto de proficiência por onde passa: como 
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advogado, em fase anterior a 1991, como presidente da 1ª Seção, como Coordenador-
Geral da Justiça Federal e, atualmente, como membro da 2ª Seção, da 3ª Turma e da 
Corte Especial e Diretor da Revista deste Tribunal. Podemos todos nós assegurar que a 
gerência administrativa e técnica da nova escola está em excelentes mãos. 
É bem verdade, Senhoras e Senhores, que muitos são aqueles que sonharam com a 
Enfam, que trabalharam pela sua concretização. Todavia, para não cometer injustiça 
esquecendo eventualmente um deles, gostaria de evocar apenas o nome do Senhor 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Juiz vocacionado, eminente jurista, homem de 
vasta cultura e profunda visão, consagrado no País e no exterior. Sua vida, dedicada 
inteiramente à Magistratura, tornou-a ele uma incessante batalha em prol da formação 
dos juízes brasileiros. Dignos de relevo o esmero e a tenacidade com que lutou pela 
criação da Enfam, o que o fez reconhecido como um dos seus agentes catalisadores. 
Com satisfação, declaro instalada, neste momento, a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados, instituição que, sem dúvida, constitui um marco, um 
divisor de eras na história do nosso Judiciário. 
Obrigado. 
O Senhor Diretor-Geral, Secretário da Sessão, lerá o “Termo de Posse”. 
 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS (Diretor-Geral): Termo de instalação da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM – e de posse 
de seus diretores. 
“Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e sete, às dezessete horas e trinta 
minutos, na Capital da República Federativa do Brasil, na Sala de Sessões Plenárias do 
Superior Tribunal de Justiça, reuniram-se em sessão especial os Membros da Corte, 
sob a presidência do Ministro Barros Monteiro, para instalar a Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, prevista no art. 105, parágrafo 
único, inciso I, da Constituição Federal e instituída por meio da Resolução STJ nº 3, de 
30 de novembro de 2006, bem como para empossar, no cargo de Diretor-Geral o 
Ministro Nilson Naves, e no cargo de Vice-Diretor, o Ministro Humberto Gomes de 
Barros, eleitos em sessão plenária de 7 de fevereiro de 2007. E, para constar, lavrou-
se este termo, que vai assinado pelo Senhor Ministro Presidente, pelos empossados e 
por mim, Secretário da sessão.” 
 
MINISTRO BARROS MONTEIRO (PRESIDENTE): Declaro empossados os 
Excelentíssimos Senhores Ministros Nilson Naves e Humberto Gomes de Barros nos 
cargos, respectivamente, de Diretor-Geral e Vice-Diretor da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 
Concedo a palavra à Excelentíssima Senhora Ministra Eliana Calmon, que, no ensejo da 
instalação da Escola, prestará, em nome do Superior Tribunal de Justiça, a devida 
homenagem ao Exmo. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, um de seus 
idealizadores. 
 
ELIANA CALMON (MINISTRA): Excelentíssimo Senhor Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, Ministro Raphael de Barros Monteiro; Excelentíssima Senhora 
Ministra Ellen Gracie Northfleet, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho 
Nacional de Justiça; Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União, Ministro José 
Antonio Dias Toffoli; Excelentíssimo Senhor Eugênio José Guilherme de Aragão, 
representando a Procuradoria-Geral da República.  
Thomas Friedman, jornalista do New York Times, lançou no ano passado um livro 
intitulado “O MUNDO PLANO, UMA BREVE HISTÓRIA DO SÉCULO XXI”. O mais 
interessante da publicação é a comparação feita pelo autor, entre o mundo redondo, 
fracionado em diferentes povos e culturas, e o mundo plano, surgido em processo 
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sinergético, fruto de três convergências: um campo de jogo global mediado pela web – 
possibilitando compartilhamento de conhecimento e trabalho, independentemente de 
tempo real, geografia, distância ou, em um futuro próximo, até mesmo de idiomas; a 
incorporação de novas tecnologias e novas maneiras de atuar – vetor de importância 
fundamental para a atividade educacional; e a incorporação de grandes contingentes 
populacionais, anteriormente fora do jogo, envolvendo quase três bilhões de pessoas, 
oriundas da China, Índia, Rússia e América Latina.  
Para o autor, o mundo plano representa a integração definitiva das sociedades 
existentes no planeta em escala que obscurece os processos anteriores de integração, 
tal como a Era dos Descobrimentos do século XVI, com as grandes navegações, e a 
Revolução Industrial do século XVIII. 
Lembrei-me do mundo plano deste início de século no momento em que o Brasil 
assume, com grande atraso, a tarefa de sistematizar a formação da magistratura 
nacional. 
Ao empossarmos a primeira diretoria da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados quebramos o paradigma de um mundo redondo, em 
que o Judiciário se mantinha acadêmico e hermético, depois de recrutar seus 
magistrados entre os que mais bem demonstrassem conhecimento e informações 
técnicas. Daí para frente, no curso da longa carreira, poucas cobranças e quase 
nenhuma formação e atualização do conhecimento. 
 Seguia a magistratura o modelo de educação  profissionalizante herdada do século 
XIX; a formação vinha da universidade e o profissional de nível superior, professor, 
bacharel em direito, médico, engenheiro ou técnico, após se graduar, partia para o 
mercado de trabalho. E, com um mínimo de atualização, curiosidade e determinação, 
permanecia no mercado nos trinta ou quarenta anos seguintes. 
 Essa realidade não é mais condizente com o mundo plano; a acelerada mudança 
social exige educação voltada para as necessidades mercadológicas, apurada 
qualificação, multiplicação de informações e aquisição de conhecimento científico e 
tecnológico no menor tempo possível. 
Dizem alguns: o mundo plano da internet faz-nos perder sabedoria, mas é inegável: 
propicia-nos ganho de conhecimento, apresentando-se como desafio caracterizador 
destes novos tempos o uso eficiente de tantas informações disponíveis. 
Nesse novo contexto, não é mais possível negar: a magistratura brasileira – assim 
como o Poder Judiciário das nações civilizadas do mundo ocidental – exerce um poder 
político e exige, por esta razão, a formação adequada de seus agentes, um dos vetores 
do equilíbrio democrático. 
Estes são, sem dúvida, os pontos luminosos da ENFAM: propiciar a sistematização da 
formação dos magistrados como agentes políticos e uniformizar a transmissão de 
conhecimento onde importa na correta utilização de conceitos e métodos, levando os 
estudantes a pensar criticamente, construindo suas referências. 
É interessante observar: os atores sociais vão conduzindo o processo de transformação 
com maior ou menor intensidade, destacando-se alguns poucos que, com visão 
privilegiada de futuro, pensam em dimensão bem além do seu tempo. 
A ENFAM prevista na Emenda Constitucional nº 45/2004, hoje se instalando, é fruto de 
trabalho institucional iniciado na década de setenta; ninguém do judiciário brasileiro 
ignora quem primeiro pensou e partiu para a execução de um projeto, misto de sonho 
e de aventura: o jovem juiz mineiro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Em 1976, inicia a 
caminhada em direção à ENFAM ao escrever para a Revista AJURIS sobre “A Formação 
e o Aperfeiçoamento dos Magistrados”.  Com os olhos voltados para a Europa, buscou 
as recomendações do “Primeiro Congresso Internacional de Magistrados”, realizado em 
Roma, em 1958. Encantou-se com uma das recomendações do conclave: a criação de 
centros de preparação de juízes e de desenvolvimento de pesquisa.  
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Pesquisou em Portugal e na Alemanha Ocidental as novidades sobre o Poder Judiciário, 
surgindo daí dois excelentes artigos: “Organização Judiciária Portuguesa”, em 1973, e 
“A Reforma do Judiciário na Alemanha Ocidental”. Ao mesmo tempo, pesquisou em 
todo o mundo sobre as formas de ingresso de juízes na magistratura, preparação 
inicial e continuada, escrevendo sobre os sistemas de recrutamento na Alemanha 
Ocidental, Inglaterra, Portugal, França e Espanha.  
O mundo de Sálvio de Figueiredo já era plano desde a década de setenta, quando 
anteviu, o jovem juiz, já professor de Processo Civil da Universidade Federal de Minas 
Gerais, a necessidade de compartilhamento do conhecimento e do trabalho. 
A característica maior do trabalho do Juiz Sálvio foi a praticidade. Ao tempo em que 
voava alto, buscando no exterior as mais avançadas idéias de aperfeiçoamento da 
magistratura no Brasil, comandava iniciativas eminentemente práticas e efetivas. Foi 
assim encampando os subsídios oferecidos por um grupo de juízes de primeiro grau, 
reunindo dados e diagnóstico e os enviando à Presidência da República como 
colaboração à Reforma do Judiciário, à época, apenas uma idéia.  
Em Minas Gerais, aliou-se ao Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Edésio 
Fernandes, e idealizou um curso intensivo de preparação dos novos juízes, inclusive 
com conteúdo programático de ordem prática e ética. 
No Rio Grande do Sul, buscou informações do projeto pioneiro representado pelo 
“Centro de Estudos de Preparação à Judicatura”, de freqüência obrigatória para os 
magistrados no estágio probatório. 
Viajou com freqüência para a Europa, Japão e Estados Unidos, buscando a experiência 
desses países. Fixou-se, principalmente, nos modelos francês, espanhol e português, 
por serem mais próximos da realidade brasileira. 
Escreveu, incessantemente, sobre escolas de magistratura e formação de magistrados, 
destacando-se a publicação intitulada “A Escola Judicial”, em que atualiza as descrições 
sobre as escolas visitadas comparando-as com a experiência brasileira. Nessa 
publicação deixa registrado o seguinte:  
 

(...)  alguns pontos já vão se assentando, ganhando força e coesão, inclusive 
com a proposta de criação de uma escola efetivamente de  âmbito nacional, 
com uma postura institucional, a independer de eventuais ocupantes dos 
postos de direção do Poder Judiciário, com funcionamento permanente e 
programas preestabelecidos, dotada de professores recrutados entre 
doutrinadores e magistrados de escola, que se prestaria a orientar e municiar 
as demais escolas, além de voltar-se para os grandes temas, sejam eles de 
teoria geral ou filosofia do direito, sejam os de momentânea repercussão na 
vida nacional. 
 

Efetivamente, àquela época, o mundo do já Ministro Sálvio de Figueiredo era plano, 
sem fronteiras, sem limites, sem barreiras, pois vivenciava um mundo novo. Daí a 
seguinte afirmação, constante do livro “O JUIZ – SELEÇÃO E FORMAÇÃO DO 
MAGISTRADO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO”: 
 

Não mais se pode contentar com a aferição do conhecimento dos candidatos 
através do concurso de provas e títulos e das condições pessoais dos mesmos, 
mediante simples informação, nem sempre prestadas com todo o rigor. 
Convenhamos que tal sistema é acientífico, primário e de pouca eficiência, há 
muito superado nos países mais desenvolvidos. 

 
O Ministro Sálvio de Figueiredo, movido a sonhos e convicto de ser possível mudar o 
mutável, foi protagonista de um feito inédito: criar e dirigir uma escola sem sede, sem 
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papel e sem registro. Assim nasceu a Escola Nacional da Magistratura, entidade 
inteiramente ideal, aos poucos assumindo identidade e densidade perante a 
comunidade judiciária e a sociedade brasileira.  
Como isso foi possível? Não sei dizer! Apenas posso afirmar, como testemunha 
histórica: essa escola existiu, floresceu, realizou eventos, congressos, convênios no 
Brasil e no estrangeiro, e propiciou cursos de especialização e de extensão a centenas 
de magistrados, tornando-se referência como instituição séria, eficiente e promissora. 
 Abrigando-se na estrutura formal da Associação dos Magistrados Brasileiros, formou o 
Ministro Sálvio uma diretoria, sob seu comando, capaz de desafiar a informalidade, 
movida pela combustão das idéias e a obstinação de realizar aquele sonho. Lançada 
estava, assim, a semente hoje se tornando realidade: a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados, de matiz constitucional e formalmente inserida na 
estrutura do STJ, o Tribunal da Cidadania. 
Por tudo isso, abre-se um espaço nesta solenidade de instalação para, mais do que 
homenagearmos, reverenciarmos o visionário magistrado, Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. 
Sua atuação em visão multidisciplinar, desborda o cancelo, recinto onde se firmou 
como notável julgador e precursor da jurisprudência na área do direito privado e 
atravessa os portões do Poder Judiciário para também se situar como jurista 
legislativo. Coube ao Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira comandar a reforma do 
Código de Processo Civil, já defasado pelo tempo.   
Com “olhos de lince” reuniu os melhores magistrados e juristas especializados e 
interessados no estudo do direito processual civil e propôs fosse feita uma reforma 
tópica, setorial e paulatina como forma viável de se efetivar a atualização do “Código 
de Buzaid”. Eram os idos de 1994, momento nada fácil de se conseguir aprovação 
legislativa, pois o Congresso Nacional estava em ebulição, às voltas com uma pauta 
recheada de projetos provocados por uma  ordem jurídica inteiramente nova, 
inaugurada com a Carta Magna de 1988. 
Acompanhei de perto a luta da Comissão de Reforma, concentrada em duas frentes 
distintas: a elaboração intelectiva dos textos de reforma com a discussão entre os 
componentes da comissão e as incursões junto ao Congresso para aprovação na Casa 
Legislativa. À frente da comissão, nas duas pontas de atuação, estava o Ministro 
Sálvio, dialogando, ensinando, explicando, elegendo valores, optando por alternativas, 
defendendo com serenidade as suas convicções. Lutava em nome do interesse público, 
usando a estratégia que sempre procurou ensinar: “mingau se come pelas bordas”. 
 O incansável visionário não parou por aí. Profundo conhecedor da alma humana, não 
ignorava a fogueira das vaidades corroendo os poderosos; não menosprezava a 
mediocridade de alguns, nem tripudiava dos ignorantes que, diante da grandeza dos 
seus projetos, podiam simplesmente sepultá-los. 
Os possíveis óbices criados pelos poucos qualificados, a oposição dos mais 
conservadores e a tenacidade dos mais resistentes  em torno das reformas propostas 
foram enfrentados pelo Ministro Sálvio, conferencista e palestrante. Percorreu o Brasil, 
proferindo centenas de palestras e conferências explicando o sentido e o alcance das 
reformas. Angariou a simpatia e admiração de alunos dos cursos de Direito, dos 
professores e dos juristas, conquistando a cumplicidade da comunidade jurídica 
nacional em torno de suas idéias e propostas de mudança. 
Enfim, como escreveu o Desembargador Renato Nalini: “Demonstrou, na experiência 
concreta, o que é estratégia: abertura de veredas de progressão de conhecimento e de 
ação, por entre os caminhos penumbrosos da complexidade e da incerteza”. 
O perfil, até aqui traçado sem exageros, mostra um magistrado realizado, um 
professor competente e admirado, um jurista influente, de inteligência fulgurante, um 
visionário bem-sucedido e um jurista homenageado, reverenciado e admirado. Mas o 
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que dizer do homem Sálvio, do esposo de Simone, do pai de Cristina, Vinícius e Úrsula 
e do amigo de nós todos? 
O Ministro Sálvio colocou sua vida pessoal em último plano. A família foi furtada de sua 
convivência, pelo tempo quase integral dedicado às atividades profissionais. Somente a 
doce compreensão de uma mulher forte amando-o com profundidade foi capaz de 
manter a fortaleza dos laços afetivos com os filhos queridos, em harmônica simbiose 
mantenedora do equilíbrio familiar do visionário.  
O Ministro Sálvio não tinha projetos pessoais. Entregou-se por inteiro ao projeto 
infindável de fortalecer a magistratura e por ela não poupou sacrifícios, até quando a  
saúde deu o grito de alerta para lembrá-lo: você é finito! 
Hoje inaugura-se, sem a sua presença, a Escola Nacional, pela qual tanto lutou. O 
Superior Tribunal de Justiça continua em funcionamento pleno, já recomposto de sua 
ausência; as reformas do Código de Processo Civil seguem o rumo por ele traçado, 
mas  pelas mãos de outros juristas e visionários; seus discípulos e seguidores 
continuam, nas palestras e conferências, aplicando as regras de convivência, 
simplicidade e humildade, na estratégia ensinada: “comer o mingau pelas bordas”. 
O que ficou, ao fim e ao cabo de tanta luta e tanta dedicação? Em primeiro lugar, a 
realização de um homem que viveu conscientemente para um ideal, como deixou 
registrado na publicação “O JUIZ”: 

 
Mais que navegar, é preciso sonhar. Exercitar os ideais, usar a tecnologia dos 
novos tempos, aproximar o amanhã.  Somente assim teremos a Justiça 
segura, rápida e menos onerosa que buscamos, recordando que no centro de 
tudo  está o juiz, com a sua grandeza e fraqueza, o homem feito à imagem e 
semelhança do Criador. Sonhar com o juiz do  futuro, como sonhava 
Charpentier. 

 
Ficou, também, o ponto luminoso das reformas e, mais de tudo, permanecem aqueles 
discípulos e seguidores atentos ao seu exemplo e executores de suas lições. 
Ao terminar, permitam-me fazer uma proposta: unir o crepúsculo à aurora. O 
crepúsculo representado pelas lições do Mestre Sálvio e a aurora pela ENFAM, 
comandada pelas mãos seguras dos Ministros Nilson Naves e Humberto Gomes de 
Barros. Nesta negociação peço o aval de todos os ministros integrantes da Corte e o 
testemunho de todos os presentes, porque ambos, crepúsculo e aurora, são faces de 
um mesmo sol! 
Afinal, tudo é possível quando temos a compreensão de o  mundo ser plano. 
Em nome do Superior Tribunal de Justiça, farei a entrega de uma placa ao Sr. Ministro 
Sálvio de Figueiredo, através de seu filho Vinícius. 
 
MINISTRO BARROS MONTEIRO (PRESIDENTE): Concedo a palavra ao Exmo. Sr. 
Ministro Nilson Naves, Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados. 
 
MINISTRO NILSON NAVES (MINISTRO):Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça, Ministro Raphael de Barros Monteiro Filho; Excelentíssima 
Senhora Ministra Ellen Gracie, Presidente do Supremo Tribunal Federal; Excelentíssimo 
Senhor Ministro José Antonio Dias Toffoli, Advogado-Geral da União, neste ato 
representando o Senhor Presidente da República; Senhor Doutor Eugênio José 
Guilherme de Aragão, Subprocurador-Geral da República, neste ato representando o 
Procurador-Geral da República; meus Colegas de hoje e de ontem; senhores 
desembargadores; senhores magistrados de todo o Brasil; senhores presidentes das 
escolas estaduais e das escolas regionais; senhores membros do Ministério Público; 
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senhores ministros de estado; senhores parlamentares; senhores embaixadores; 
Amigo e Colega Humberto Gomes de Barros; Amigo e Colega Vinícius de Figueiredo 
Teixeira; Guilherme e Pedro Henrique.  
Em dez ou quinze minutos, vou falar-lhes de duas idéias... de duas  idéias e de duas 
realidades. Estarei também falando, é verdade, de um sonho, de um sonho que criou o 
futuro (o tempo é sempre o tempo!), o sonho de Sálvio de Figueiredo. A vida é um 
sonho, não é, Sálvio? 
Somos feitos de memória – somos, ao mesmo tempo, início, meio e fim. Se essa a 
nossa essência, então somos feitos de lembranças várias, de recordações que 
guardamos do princípio − antes mesmo do princípio − dos nossos trabalhos nesta Casa. 
Do sonho à realidade, não é mesmo? 
Senhoras e Senhores, uma idéia – uma realidade. 
Era novembro, ou outubro, não me lembro, mas chovia e ventava um pouco, naquela 
manhã de 1987, quando, estando à frente de nós Rollemberg e Dantas (era eu o mais 
moderno dos Ministros presentes àquele momento), ouvíamos dos membros da 
Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo uma idéia diferente dos 
conceitos já acertados pela Subcomissão de Organização do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, e a idéia daqueles membros da Assembléia Constituinte não era, 
vejam bem, a do Tribunal Superior Federal, tal como proposta pelo nosso Tribunal 
Federal de Recursos, aliás, também pelo Supremo Tribunal Federal, isto é, a de um 
tribunal destinado simplesmente a unificar a jurisprudência dos tribunais regionais, 
tribunal ao qual competiria ainda algo mais a propósito das causas oriundas dos 
tribunais estaduais. Em boa verdade, a idéia daqueles constituintes – que se tornou 
realidade – era a criação do Superior Tribunal de Justiça. A mim, desde aquela manhã 
de 1987, pareceu-me tratar-se de significativo projeto, e grande, no qual nos 
envolveríamos de corpo, alma e coração. Se a muitos não faltou disposição desde que 
conhecida a idéia, a mim, particularmente, antes mesmo de seu anúncio, não faltou; 
não faltou, porém, mesmo no Federal de Recursos, alguma hesitação, algum receio, 
alguma preocupação. 
Anunciadas foram as boas-novas. Era o resultado concreto da vontade comum de 
implementar avanços na Justiça brasileira, reordenando-se a sua estrutura, 
principalmente os órgãos de superposição. Operosa vontade, diria eu, e feliz idéia – 
com cheiro de progresso, sabor de conquista e feição de democracia! Idéia de 
convergência da magistratura – magistratura de feição unitária e de caráter nacional. 
Instalado em 1989, ao longo dos dezoito anos de existência, o Superior Tribunal tem 
buscado aproximar-se da sociedade e promovido a cidadania, cumprindo, de modo 
eficaz, a missão da efetiva prestação da justiça, embora, é bom que se diga, já lhe 
andem faltando forças diante dos processos que, diariamente, chegam-lhe às 
braçadas, ou melhor, por atacado. De fato, grande tem sido a tarefa, maiores, 
contudo, as alegrias, e razões muitas temos nós, apesar de acharmos que o Superior 
Tribunal ainda não está no seu verdadeiro caminho. Foi das salas dele, todavia, que 
saíram inúmeras proposições para um Judiciário melhor; vejam que do texto da 
Reforma constavam sonhos grandes como a criação da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados, daqueles que carregamos desde muito, pelas noites 
e dias − o Ministro Sálvio de Figueiredo que o diga!  
Ali, então, nascia outra idéia. 
Outra idéia − outra realidade. 
Sucede que o descompasso entre vontades − de nossa parte, a certeza dos benefícios 
empurrava e cobrava a aprovação da Reforma; da parte de outros, a dúvida advinda 
de interesses corporativistas freava o exame das propostas −, isso nos fez esperar 
anos a fio de debates na Câmara e no Senado. Conquanto valiosas medidas não 
tenham sido aprovadas – e algumas das aprovadas não agradaram a muitos, a mim 
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particularmente –, a emenda que o foi pôs, diante de nós, caminho irreversível 
(estávamos predestinados a isso) e desafio irrecusável: o de contribuir para o 
aperfeiçoamento da magistratura brasileira, procurando dar-lhe harmonioso corpo e a 
correspondente alma. Refiro-me à instituição da Escola, a funcionar junto ao Superior 
Tribunal, com a imprescindível e eficaz colaboração dos tribunais estaduais e dos 
regionais. Irmanados, teremos um único e mesmo ideal, a saber, a excelência da 
prestação jurisdicional, e isso mediante o recrutamento de pessoas com verdadeira 
vocação. Em tal sentido, ser juiz é exercitar o sacerdócio – quem escolhe a 
magistratura não caminha, porventura, em solo sagrado? Daí a questão não está em 
saber se pode o juiz tudo fazer, mas está em, se puder fazer algo, fazê-lo sempre no 
estrito exercício de suas funções; fazê-lo de modo consciente e apropriado, 
construindo sempre em nome da igualdade e da justiça, enfim, do bom direito e do 
postulado ético fundamental do homem, que é evitar a guerra e promover a paz, 
apaziguar o conflito e disseminar o bem.  
Com efeito, a nossa Escola veio com o intuito de regulamentar, autorizar e fiscalizar os 
cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira da magistratura. Esse objetivo, 
por si e somente, isto é, pelo que nele se encerrou, bastaria para responder à 
pergunta “que tipo de magistratura queremos?”. Indagação que nos sugere outra: por 
que não haveremos também de estabelecer regras para os concursos? É de pessoas 
vocacionadas que estamos à procura. 
Não são de agora, todos sabemos, são de muito tempo as críticas − e severas, diga-se 
de passagem − à metodologia de ensino adotada nos cursos de graduação deste país 
afora, concentrada tão-somente em exposições teóricas (como se o juiz disso 
resultasse!). A mim, em todo o tempo, pareceu inconciliável essa realidade com a 
responsabilidade da Justiça (lembram-se do que já foi dito? A quem muito é dado 
muito se lhe pedirá). Entendo, às claras, que não há como o Judiciário melhorar sem 
que antes os homens que nele lidam bem se formem e mais se aprimorem. Ora, do 
juiz espera-se a garantia da eficácia das leis, a realização da justiça e a proteção das 
liberdades individuais, sobre o que repousa a melhor das democracias. Suas mãos 
trazem escrito um vaticínio inevitável: cumprir tão nobre missão. Mais que nunca, a 
função de julgar deve honrar e revelar a sabedoria dos que a exercem. Creio, assim e 
portanto, que paradigmas haverão de ser definitivamente quebrados para dar lugar a 
uma profunda renovação. E, a propósito dessa ingente tarefa, não posso fechar os 
olhos, repito, para o trabalho que já vem sendo desenvolvido pelas escolas de 
magistratura instituídas pelos tribunais estaduais e pelos regionais. Com efeito, o 
Poder Judiciário é a totalidade dos órgãos do Estado. Embora estejamos numa 
federação – vale a lembrança do respeitável entendimento de Castro Nunes –,  o 
Judiciário não é nem federal nem estadual, é eminentemente nacional, ainda que os 
órgãos instituídos possam trazer a marca dessa distinção. Aliás, a isso me referi linhas 
atrás. 
É nesse cenário que o papel institucional e constitucional da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados se reveste de grande significado. Papel 
que há de ser melhor definido pelas incumbências que lhe foram atribuídas, a saber: 
definir as diretrizes básicas para a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados; 
fomentar pesquisas sobre temas relevantes para o aprimoramento dos serviços 
judiciários; promover intercâmbio com entidades nacionais e estrangeiras ligadas ao 
ensino e pesquisa, bem como entre o Judiciário brasileiro e o de outros países; 
formular sugestões para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, etc. Tudo isso 
visando ao aprimoramento da cultura jurídica e das instituições. A Escola haverá de ser 
como farol a nortear rumos, definindo posições que permitam aos magistrados, além 
do conhecimento jurídico de alto nível, um saber transcendente, que se traduz na 
perícia em fazer sábias escolhas e no domínio de metodologia e de técnica profissional 
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que garanta a segurança jurídica. O destino da Escola será  precipuamente o de 
regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. E por que não 
definirmos conceitos e regras, repito, se não específicas, regras gerais para os 
concursos (não é una a magistratura?), deixando que cada unidade da Federação 
estabeleça, de acordo com as suas peculiaridades, regulamento específico de ingresso 
na carreira? 
Hoje, talvez mais que ontem, andamos entendendo que o aumento das exigências da 
Justiça (entre outras, celeridade, efetividade) soa como imperativo de 
aperfeiçoamento. Neste Brasil de tantas culturas, de realidades tão dessemelhantes, 
de diferenças tão palpáveis, é preciso, mais do que nunca, encurtar distâncias, retificar 
caminhos e fixar diretrizes para uma prestação jurisdicional precisa e perfeita. Para 
isso, o nosso empenho. Essa, a nossa tarefa. Este, o nosso sonho: ver, naqueles que a 
Escola continuamente aperfeiçoará nas diversas matérias, magistrados que, em todas 
as circunstâncias, de maneira intangível, velem pelo que venho dizendo, isto é, pela 
boa interpretação e pela melhor aplicação da lei e pela proteção das liberdades 
individuais. 
Teremos prédio; já temos, aliás, projetos prontos; haverá quadro de servidores; já 
estamos, também, apresentando os projetos de lei; e disporemos de orçamento, é 
claro! Mas estamos falando de tempo futuro. Enquanto ele não chega, haveremos de 
iniciar com o que temos em mãos – afinal, os que nunca vivem o momento presente 
são os que não vivem nunca. Como dizia, é pouco o que hoje temos, porém o 
bastante: acompanham-me pessoas que pensam “grande” e que sabem exercer o 
poder. Tal realidade, então, deixa-me mais tranqüilo diante da obra, que é grande e 
altamente significativa. Quanto a isso, que não haja modéstia! Pensaremos alto. 
Exerceremos todas as nossas competências. Temos consciência de que os dois 
primeiros anos, de implantação, serão cruciais. É nossa, também, a certeza de que, ao 
fim desse período, a Escola estará estabelecida. Terá valido a pena! 
Creio, Sr. Presidente, que esse empreendimento é parte da resposta às indagações 
que nos têm acompanhado nas nossas idas e vindas pelas salas e corredores do 
Judiciário, em que depositados sonhos, direitos e haveres das pessoas que por ali 
circulam à espera de uma prestação jurisdicional mais ágil, transparente e eficaz, 
como bem frisou V. Exa. em seu discurso de posse na Presidência do Superior 
Tribunal. Reconhecendo as deficiências existentes, estou plenamente convencido de 
que não nos faltará – a nós magistrados todos, todos deste Brasil imenso – disposição 
para cooperar no alcance do compromisso de servir, e da melhor forma possível, à 
comunidade, adequando-nos às exigências dos novos tempos. 
Considero-me um homem de sorte: sorte por ter visto o Superior Tribunal nascer, por 
ter ajudado a construí-lo − as pedras invisíveis são indestrutíveis! −; sorte por ter 
gerado, juntamente com outros ilustres Colegas, o sonho que hoje toma forma e 
adquire a estatura de casa de oleiro − a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados; sorte por integrá-la e por viver este momento. Folgo 
em me ver nesta posição, e isso digo porque estamos no encalço de significativa 
transformação. 
Creio sejam também esses os sentimentos do Ministro Humberto Gomes de Barros – 
amigo e colega –, que comigo, de perto, compartilhará esforços e trabalhos, esperança 
e verdades, enfim, o que for necessário para que, em breve, possamos nós todos nos 
referir à Escola como Machado se referiu à sua Academia. Afinal, a Escola vai sendo 
aceita, amada e estimada. 
Eis as duas idéias e as duas realidades – somos ou não somos feitos de memória? 
 
MINISTRO BARROS MONTEIRO (PRESIDENTE): Agradeço a presença dos 
senhores magistrados e das demais autoridades brasileiras e estrangeiras que vieram 
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abrilhantar esta solenidade. Agradeço, igualmente, a todas as senhoras e senhores 
presentes. A Sessão foi encerrada às dezenove horas e dez minutos. Eu, (Miguel 
Augusto Fonseca de Campos), Diretor-Geral da Secretaria, lavrei esta ata, que vai 
assinada pelo Senhor Presidente do Tribunal. 
 
 

Ministro BARROS MONTEIRO 
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