
Posse do Ministro Og Fernandes no cargo de diretor-geral da Enfam* 

Ministro Humberto Martins 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça 

 

Instrua o homem sábio, 

e ele será ainda mais sábio; 

ensine o homem justo, 

e ele aumentará o seu saber. 

Provérbios 9:9 

 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça Og Fernandes, meu 

estimado colega no exercício da magistratura no Tribunal da Cidadania, 

É com grande alegria e satisfação que, na data de hoje e na 

condição de presidente do Superior Tribunal de Justiça, concedo-lhe a posse 

à frente da nossa querida Escola Nacional de Formação de Magistrados 

(Enfam). 

A Enfam é o órgão oficial de formação de magistrados 

brasileiros. Cabe a ela regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos para 

ingresso, vitaliciamento e promoção na carreira. 

Criada pela Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 

2004, e instituída por meio da Resolução n. 3 do Superior Tribunal de Justiça, 

de 30 de novembro de 2006, a Enfam está fundamentada nos pilares da 

definição de diretrizes básicas para a formação e o aperfeiçoamento de 

magistrados, do fomento a pesquisas, estudos e debates sobre temas 

relevantes para o aprimoramento dos serviços judiciários e da prestação 

jurisdicional, bem como da promoção de cooperação com entidades 

nacionais e estrangeiras ligadas ao ensino, pesquisa e extensão.  

Nas palavras do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – 

idealizador da ENFAM – “somente com juízes bem recrutados, 

vocacionados e altamente qualificados e preparados, poderemos contar com 

o Judiciário com o qual todos nós sonhamos, hábil para responder aos 

reclamos do mundo em que vivemos e para viabilizar as expectativas do 

amanhã”. 

Todos os magistrados sentem-se tranquilos e satisfeitos de ver 

que à frente de nossa escola encontra-se um magistrado valoroso e sempre 

preocupado com a boa atuação do Poder Judiciário. 
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A carreira de Vossa Excelência bem demonstra o acerto de sua 

escolha para exercer tão importante função. O apreço pelo estudo e pela 

formação do profissional do direito sempre estiveram entre suas prioridades, 

desde os tempos em que foi professor auxiliar no Colégio Militar do Recife, 

durante o período em que exerceu a advocacia, até o seu ingresso na 

magistratura, chegando à Presidência do TJPE. 

Desde 2008 no Tribunal da Cidadania, é chegada a hora de 

dirigir a nossa querida escola. Estamos certos de que Vossa Excelência em 

muito contribuirá para que a Enfam continue a ser referência nacional para 

todas as escolas de magistratura, como instituição de excelência em ensino e 

pesquisa. 

Aproveito o momento para cumprimentar a valorosa gestão do 

Ministro Herman Benjamin, que exerceu com competência e dedicação a 

função que lhe foi incumbida. Com sua visão de vanguarda, sua experiência 

e conhecimento, a Enfam e, por conseguinte, a Justiça brasileira agradecem. 

Neste momento, os cidadãos clamam, mais do que nunca, pela 

atuação rápida e firme do Poder Judiciário na tutela de seus direitos mais 

fundamentais.  

A cidadania deve andar de mãos dadas com os juízes, e a Enfam 

sempre será parte importante nesse exercício diário de humildade, 

fraternidade e de Justiça. 

Ministro Og Fernandes, boa sorte e sucesso na jornada! 

Que Deus abençoe a todos! 

 

 

 


