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Em 16 de março de 2015, foi sancionada a Lei n. 13.105, que insti-
tuiu o novo Código de Processo Civil (CPC). 

O anteprojeto do novo Código foi elaborado por uma comissão de 
juristas, presidida pelo então Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
e atual Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux. 

O novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em março 
de 2016, constitui relevante inovação legislativa na seara do direito 
processual civil, sendo integrado por mais de mil artigos, com aplica-
ção direta ou subsidiária a praticamente todos os processo judiciais. 
Nesse contexto, urge a dicussão acerca da influência do novo CPC no 
ordenamento jurídico brasileiro. 

Com esse objetivo, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – Enfam 
realizará, no período de 26 a 28 de agosto, o seminário O Poder Ju-
diciário e o novo CPC, conforme programação a seguir apresentada.

A finalidade do seminário é promover a difusão de conhecimentos 
e a formulação de entendimentos sob a ótica da magistratura, de 
modo a propiciar orientações que possam auxiliar magistrados e ser-
vidores do Poder Judiciário na aplicação do novo Código.

 

1 - Apresentação
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2-Programação
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A abertura do seminário, a realizar-se no auditório do Superior Tribu-
nal de Justiça, será feita pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça e 
Diretor-Geral da Enfam, João Otávio de Noronha. Nesse dia, ocorrerão 
ainda palestras proferidas pelos Ministros Luiz Fux, do Supremo Tribu-
nal Federal, e Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça.

No dia 27/8/2015, também no auditório do STJ, no período matu-
tino, serão apresentados painéis pelos Ministros do Superior Tribunal 
de Justiça João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e 
Ricardo Villas Bôas Cueva e pelos Desembargadores Aluisio Mendes, 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Arnoldo Camanho de 
Assis, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

No período vespertino, serão desenvolvidas, na Escola de Admi-
nistração Fazendária – ESAF, oficinas de trabalho simultâneas para 
análise das mudanças operadas pelo novo Código, ocasião da elabo-
ração de propostas de enunciados, que serão submetidos à aprova-
ção da plenária no dia 28/8/2015, pela manhã, no auditório do STJ.

3 - Orientações gerais

4 - Orientações metodológicas sobre as oficinas

As oficinas, programadas para o segundo dia, possibilitarão refle-
xões relevantes e a elaboração de propostas de enunciados que, apro-
vadas em plenária, poderão orientar os trabalhos judiciais. As ativida-
des contemplarão, igualmente, os debates realizados no fórum virtual 
de discussões sobre o novo CPC (que está disponível na plataforma 
de educação a distância da Enfam) e que conta com a participação de 
magistrados e moderadores que orientam as discussões sobre diver-
sos temas relativos às inovações do novo diploma legal. 

Cada oficina será composta por até 40 participantes inscritos no 
evento.



8

É obrigatória a participação de todos os inscritos em uma das 
doze oficinas do evento, de acordo com o interesse e disponi-
bilidade de vagas. 
  
As oficinas terão o tempo máximo de quatro horas para a ativi-

dade de debate e sistematização dos enunciados – que serão apre-
sentados na plenária em até quinze minutos.

Cada oficina será conduzida por três magistrados especialistas no 
tema, que também atuarão nos debates, conforme a programação 
contida no item 2, sendo-lhes atribuídas as seguintes funções:

 1.Presidente: organização das oficinas de forma a demo-
cratizar e orientar as participações dos inscritos durante a elabora-
ção de enunciados.

 2.Expositor: explanação do assunto e condução dos deba-
tes referentes ao tema da oficina.  

 3.Relator: sistematização dos enunciados elaborados du-
rante as oficinas para a sua apresentação em plenária. 

Os referidos especialistas, antes do início das atividades de cada 
oficina, deverão estabelecer procedimentos que considerem apro-
priados para a condução das atividades de maneira integrada. De 
forma geral, os expositores das oficinas deverão contextualizar o 
tema, externar os aspectos polêmicos, as práticas inovadoras e os 
benefícios e desafios oriundos da nova legislação que produzirá 
mudanças no processo e, consequentemente, na atuação judicial.

Todos os participantes terão direito a voz e voto nas oficinas de 
trabalho em que estiverem inscritos.

O presidente observará a ordem de discussão das propostas de 
enunciados indicadas pelos componentes da oficina.
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No último dia de trabalho, sob a coordenação do Desembargador 
Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (TRF2), do Desembargador 
Roberto Portugal Bacellar (TJPR), do Juiz Federal Julio Guilherme Bere-
zoski Schattschneider (TRF4) e da Juíza de Direito Sandra Reves Vasques 
Tonussi (TJDFT), as propostas de enunciados serão submetidas à delibe-
ração da plenária. 

Os trabalhos de votação na plenária serão realizados no tempo máxi-
mo de três horas (das 8h às 11h15, com intervalo de quinze minutos de 
9h45 às 10h).

O relator contará com o tempo de quinze minutos para a apresentação 
dos enunciados aprovados nas oficinas.

A votação será efetuada por meio interativo, com o uso do sistema 
OptionMaker. Cada participante receberá um keypad (equipamento para 
proceder à votação).

Será considerado aprovado o enunciado que alcançar 2/3 dos votos 
dos presentes na plenária.

Os enunciados aprovados na plenária serão consolidados em publi-
cação específica do evento, disponibilizada no endereço eletrônico da 
Enfam.

5 - Orientações metodológicas sobre a plenária

O presidente fixará o limite de tempo para a discussão e o encaminha-
mento da votação da proposta de Enunciado.

As proposições de enunciados serão submetidas à votação dos inte-
grantes das oficinas sendo consideradas aprovadas aquelas que obtive-
rem 2/3 (dois terços) dos votos dos presentes nas respectivas oficinas. 

Recomenda-se que sejam aprovadas as proposições de enuncia-
dos mais consensuais, de preferência até o limite máximo de cinco 
proposições em cada oficina.

É peremptória a observância do tempo de manifestação, não se 
admitindo prorrogações.

Por último, o relator fará a leitura das proposições de enunciados 
aprovadas na oficina e providenciará eventuais correções.
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6 - Certificado de participação

Os certificados serão emitidos e entregues ao final do evento, confor-
me abaixo especificado: 

I. Palestrantes;
II. Presidentes, expositores e relatores de oficinas;
III. Público em geral – participante.
Para obtenção do certificado, a carga horária será computada de acor-

do com a programação e mediante comprovação de participação, con-
forme registros na lista de presença em todos os períodos do evento.

7 - Informações sobre o transporte/refeição dos 
participantes

A Enfam fornecerá transporte aos participantes do evento no percurso 
hotel-local de realização do evento-hotel.

Por ocasião da chegada ao aeroporto, não será disponibilizado trans-
porte para o hotel.

A escolha do hotel caberá a cada participante.
O transporte oferecido pela Enfam fará os seguintes roteiros:
• Setor Hoteleiro Sul (em frente ao St. Peter Hotel) – local do even-

to – Setor Hoteleiro Sul;
• Setor Hoteleiro Norte (em frente ao Hotel Mercure Líder) – local 

do evento – Setor Hoteleiro Norte.
No dia 27/8/2015, data da realização das oficinas, a Enfam também 

fornecerá transporte, no intervalo do almoço, para o percurso STJ-ESAF 
e, ao final do dia, ESAF-Setores Hoteleiros Norte e Sul.

A ESAF dispõe de restaurante self-service para almoço (custos pelo 
participante).

No último dia do evento (28/8/2015), também será disponibilizado 
transporte no percurso STJ-aeroporto, apenas no período imediatamen-
te após o encerramento do seminário.

A saída do transporte (para os setores hoteleiros, ESAF e/ou aeroporto) 
ocorrerá em até trinta minutos depois do término dos trabalhos.
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8 - Responsabilidade pelo equipamento de votação

A aprovação de enunciados na plenária será efetuada por meio de vo-
tação interativa com o uso do sistema OptionMaker. O equipamento para 
proceder à votação (keypad) ficará sob a responsabilidade do participan-
te e o eventual extravio, perda ou dano causado pelo seu uso indevido, 
implicará a necessidade de indenização à empresa contratada para pres-
tar os referidos serviços, no valor de R$ 300,00 por unidade.

As situações não previstas neste documento serão submetidas à apre-
ciação da coordenação do evento.

9 - Informações úteis



10 - Localização e rotas

ENFAM
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO

E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira

Fones: (61) 3319-7700/7850 - www.enfam.jus.br

Desejamos-lhe um proveitoso seminário!
Equipe Enfam


