
 

1 
 

 

II Encontro com Diretores e Coordenadores Pedagógicos das 

Escolas Judiciais e da Magistratura 

 

Discurso Ministro Humberto Martins - 25/02/2016 

 

 

É com muita alegria que recebemos a todos aqui neste II 

Encontro com Diretores e Coordenadores Pedagógicos das Escolas 

Judiciais e da Magistratura. 

Como se pode depreender do nosso vídeo institucional, a 

atuação da Enfam é ampla e a sua relação com as escolas judiciais 

e da magistratura, prevista na carta constitucional, tem como objetivo 

maior, contribuir para a melhoria da qualidade do trabalho 

pedagógico das instituições de formação de magistrados. Além 

disso, cabe à Enfam promover a coordenação e a integração entre 

as escolas, com vistas ao alinhamento, à troca de experiências e ao 

compartilhamento de recursos, de modo a contribuir para o 

aprimoramento do serviço judiciário. 

Assim sendo, quereremos, primeiramente, expressar o 

compromisso dessa nova gestão em dar continuidade às ações que 

já vinham sendo desenvolvidas pelos Diretores que nos 

antecederam, notadamente àquelas promovidas durante a gestão do 

Ministro Noronha. 

Além disso, desejo ressaltar que realizaremos uma gestão 

participativa, ouvindo a magistratura nacional sobre suas prioridades 

e anseios, no que diz respeito ao seu aperfeiçoamento profissional. 
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Entretanto, para que tal se concretize, conto com o 

compromisso de todos que aqui estão para difundir, apoiar (e buscar 

o apoio em suas Cortes de origem), as iniciativas e ações 

educacionais da Enfam, sejam elas na área de formação inicial, 

formação continuada ou nos eventos de integração, como este 

Encontro.  

Nossa intenção é a de valorizar e fortalecer as escolas 

através de um diálogo permanente e o cumprimento de normas do 

CNJ e da Enfam, para que a autonomia orçamentária, financeira e de 

gestão se torne uma realidade. 

O Selo Enfam de qualidade nos proporcionará a visibilidade 

necessária para a demonstração do valoroso trabalho de educação 

de nossos magistrados que prestamos todos ao Judiciário Nacional. 

 Minha posse como Diretor-Geral da Enfam ocorreu em 16 

de dezembro de 2015 e, neste curto espaço de tempo, com o 

inestimável apoio do Ministro Herman Benjamin, Vice-Diretor, e dos 

Desembargadores Fernando Cerqueira, Secretário-Geral, e Eládio 

Lecey, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico e 

Pedagógico da Enfam, além da equipe de servidores e 

colaboradores, já podemos apresentar, neste Encontro, um feedback 

com relação às expectativas e propostas de reformulações 

normativas levantadas no I Encontro Nacional, ocorrido em 

dezembro passado. As escolas desempenharam um papel essencial 

ao contribuírem ativamente no processo de elaboração de propostas 

de alteração dos normativos da Enfam e ao compartilharem 

experiências institucionais. 
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Agora, teremos uma nova oportunidade para apresentação 

da devolutiva quanto às propostas do I Encontro Nacional. Entre as 

atividades, estão previstas a análise das minutas substitutivas da 

Resolução Enfam n. 3/2013 e da Instrução Normativa Enfam n. 

8/2015 e a apresentação de considerações sobre as propostas de 

reformulações normativas. 

Será, também, divulgado o resultado da pesquisa de 

satisfação realizada no final de 2015, que se refere aos aspectos 

pedagógicos e à realização de atividades que tratam da articulação 

e desenvolvimento das escolas de formação de magistrados. 

Demais disso, estou certo de que este evento de integração 

favorecerá a articulação e o desenvolvimento das escolas e, que as 

atividades propostas auxiliarão na sua atuação de forma alinhada, 

articulada e voltada para a melhoria da qualidade dos serviços que 

prestam à magistratura. 

Agradeço a todos os presentes por dedicarem o seu 

precioso tempo, nesses dois dias de Encontro, à consecução dessa 

nobre tarefa. 

Bom dia, bom Encontro e que Deus ilumine a Enfam! 

Muito obrigado! 


