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Sessão Plenária – 17/07/2020 

Eleição do Vice-Diretor da ENFAM 

 

O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; mas 

os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. 

(Provérbios 1:7)  

 

 

É com grande alegria e satisfação que emposso o Ministro Mauro 

Campbell no cargo de Vice-Diretor da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, após a sua eleição, por aclamação por 

nossos pares no STJ. 

Tenho apreço especial pela ENFAM, da qual tive a honra de ser Diretor-Geral, 

e sinto-me alegre por este Tribunal confiar a Vice-Diretoria a um magistrado de sua 

magnitude. Sei que o Ministro Og Fernandes, recém-empossado Diretor-Geral, 

encontrará o apoio necessário na experiência e conhecimento que Vossa Excelência 

traz para o cargo. 

Ministro Mauro Campbell, sua iniciação na seara do Direito deu-se como 

advogado, professor, e, logo após, promotor de Justiça. Talhado para ser servidor 

público, como afirmou certa vez, seguiu carreira como procurador de Justiça de seu 

estado natal, Amazonas, sendo, inclusive, Procurador-Geral de Justiça. Também 

teve a oportunidade de vivenciar o Direito na ótica de secretário de Controle Interno, 

Ética e Transparência, secretário de Justiça e ainda de Segurança Pública, na área do 

Executivo estadual.  

Por onde passou, sua dedicação e preparo, sua preocupação com o 

jurisdicionado, a firme condução dos processos que lhe são submetidos foram e são 

qualidades reconhecidas por todos.  Esse somatório de vivências o trouxe a essa 

posição de atuar hoje em favor da formação de juízes igualmente comprometidos e 

infatigáveis na distribuição da justiça.  
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Vivemos tempos incomuns. Proceder à solução dos litígios já é tarefa que 

exige competência e dedicação ímpares. Fazê-lo nesta época de pandemia, que 

envolve questões cruciais de saúde, de economia, de políticas públicas impõe aos 

julgadores um esforço quase sobre-humano, visto que deles é exigida atuação justa, 

firme e célere num mundo de relações cada vez mais fluidas, mutáveis, inesperadas. 

Nesta época de muitas incertezas, evidencia-se o importante papel da 

ENFAM, na qual Vossa Excelência muito poderá contribuir para traçar as diretrizes 

básicas que devem formar e manter atualizados os juízes, dos quais o país tanto 

precisa, e levantar as questões mais prementes a serem debatidas e estudadas no 

aprimoramento da prestação jurisdicional. 

Tarefas de tal importância nunca são simples. Cabe aos homens bons 

assumi-las com disposição e agir para conseguir os seus objetivos. Assim, desejo a 

Vossa Excelência muito sucesso nesse mister que se soma às suas atribuições, 

porque, no preparo dos juízes vocacionados, o sucesso da Escola é o triunfo do Poder 

Judiciário e da população que nele confia. 

 

Que Deus lhe dê ainda mais sabedoria e força.  

Magistratura forte, cidadania respeitada. 

De mãos dadas, magistratura e cidadania. 

Que Deus nos ilumine. 

Muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 


