
 

 

 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM 

Programa de Capacitação em Poder Judiciário 
 

(aperfeiçoamento) 

 

1. Identificação do Requerente 

Escola: Escola Superior da Magistratura do Acre 

Diretor: Desembargador Francisco Djalma da Silva 

Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/nº, Via Verde,  69.920-193 - Rio Branco/Acre  

Telefone: (68) 3302-0405 / 3302-0379 

Endereço eletrônico: esjud@tjac.jus.br 

 

2. Modalidade: 

[X] presencial [__] à distância 

[__] semi-presencial, com ____% horas presenciais 

2.1 Área de Conhecimento: Processo Civil 
2.2 Disciplina: Processo Civil na Atualidade 

2.3 Professora: Priscila Leal Seifert   e-mail: priseifert@hotmail.com 
2.4 Carga horária: 16 horas/aula                                                                                                              
2.5 Número de vagas: 50 
2.6 Período de inscrição estimado: 08 a 14/05/2013 
2.7 Início do curso: 07/06/2013 
2.8 Término do curso: 08/06/2013 
 

3. Detalhamento do Projeto de Curso 

3.1 Objetivo Geral 

Implementar o programa de capacitação da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, destinado a 

formação continuada dos magistrados, visando incrementar a prestação da justiça. 

 

3.2  Objetivo Específico 

Propiciar aos magistrados conhecimentos e possibilitar a discussão sobre questões relacionadas ao 

novo código de Processo Civil. 

Aprimorar o manejo das técnicas processuais atuais considerando a iminente reforma. 



 

 

 
 
 4. Justificativa 
 
Considerando o disposto no artigo 93, II, ”C”, III e VIII-A, e no artigo 105, parágrafo único, I, ambos da 

Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, bem como os 

preceitos contidos nas Resoluções nº 03/2006 e 05/2008, do STJ e na Resolução nº 01/2011/Enfam, 

que vinculam a promoção do Magistrado à participação em cursos de aperfeiçoamento devidamente 

regulamentados, este Órgão de Ensino, tem como objetivo maior implementar as disposições editadas 

pela Enfam. 

Mediante consulta prévia aos magistrados, serão realizados cursos de atualização na área de 

processo civil e processo penal. No semestre corrente será realizado o curso de Processo Civil na 

Atualidade.  

As mudanças do paradigma constitucional, tendo como um dos pilares a preocupação com o acesso a 

Justiça aliado ao acesso à informação tem ocasionado demandas muito maior que o judiciário pode 

suportar. Ademais, o novo Código de Processo Civil é extremamente técnico e preciso em ritos 

prejudicando o desenvolvimento dos processos. 

Assim o presente estudo se justifica por oferecer uma visão panorâmica do atual processo civil 

brasileiro, bem como de sua iminente reforma, apontando as alterações fundamentais e que 

representam os avanços importantes bem como as novas tendências jurisprudenciais. 

 Busca- se, ainda, disponibilizar uma ferramenta de auxilio ao magistrado para proporcionar- lhe maior 

familiaridade com as mudanças esperadas visando ajuda-lo no dia a dia forense. 

 

 
4.1 Abordagem Pedagógica (metodologia) 

Com duração de 16 (dezesseis) horas, o curso será ministrado por meio de aulas expositivas (método 

comparativo) e resolução de casos concretos possibilitando a participação ativa dos alunos.A 

metodologia dinâmica que permeia o curso compreende a utilização de recursos de multimídia em sala 

de aula como computador, projetor, internet, dentre outros, a critério do professor.  

Destacar que o mencionado curso será realizado em Rio Branco, e ofertado a todos os magistrados 

que atuam na capital e no interior do Estado.   

 

3.5 Sistema de avaliação do cursista1 

Será exigida assiduidade, frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do curso, 

pontualidade, participação nas aulas. O aproveitamento dos cursistas também será mensurado através 

de resolução de casos concretos em sala de aula e relatório  escrito a critério do professor. 

 

                                                           
1  No sistema de avaliação a ser elaborado pela Escola, deverão ser considerados, além do conhecimento, assiduidade, pontualidade e 
postura – relacionamento interpessoal, interesse e participação do cursista. A escola da magistratura enviará ao Tribunal o resultado 
final da avaliação. 



 

 

 
3.6 Sistema de avaliação do curso2  

 

Será avaliada, prioritariamente, a contribuição do curso no aprendizado profissional do 

aluno/magistrado e na atividade judicante bem como serão observados a capacidade e o domínio do 

professor quanto à matéria, habilidade de comunicação, metodologia e material didático, dentre outros 

aspectos. Será utilizado um instrumento de avaliação individual, anexo, que deverá ser preenchido 

pelo aluno ao final do curso. 

 

 

Curso de Aperfeiçoamento3 

COORDENADOR DO CURSO: Desembargador Francisco Djalma da Silva 

TITULAÇÃO: Especialista em Administração do Poder Judiciário pela FGV - Direito Rio 

PERÍODO PREVISTO: 23 e 24 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 16 (dezesseis) horas/aula 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
 
Processo Civil na Atualidade 

 
16 horas/aula 

EMENTA  

Tutela Processual. Diagnóstico do modelo atual.Visão panorâmica do 
modelo vindouro. Estudo comparativo de aspectos pontuais da 
reforma. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

                                                                                                                                                                                                 
 
2  Para uma completa avaliação, não se deve ater à mera avaliação das reações (condições do ambiente em que se deu o curso, 
capacidade do professor de se expressar, etc). Há que se avaliar também a aprendizagem, a mudança de comportamento e os 
resultados. Só com uma avaliação feita nos quatro níveis é que se pode garantir a efetividade dos programas de treinamento com o 
fim de ampliar a competência e agregar valor. 
 
3Para os cursos de aperfeiçoamento, deve ser observado o que estabelece o art. 8º da Resolução Enfamº 2, de 17/9/2007: 
“Art. 8º O conteúdo programático dos cursos incluirá, no mínimo, estudos relacionados com os itens seguintes: 
I – alterações legislativas; 
II – situações práticas da atividade judicante; e 
III – temas teóricos relativos a matérias jurídicas e disciplinas afins como filosofia, sociologia e psicologia. 
§1º Será dada ênfase aos aspectos humanísticos, à ética e à deontologia do magistrado. 
§2º Os cursos abordarão também a administração judiciária, a gestão administrativa e de pessoas, bem como estudos de casos 
concretos”.  
 



 

 

 1. O código de processo civil atual e suas sucessivas reformas. 2. A 
principiologia do Novo Código de Processo Civil. 3. O processo de 
conhecimento. 4. Decisões e matérias cognoscíveis de ofício. 5. O novo 
magistrado. 6. Questões preliminares e incidentes. 7. Prazos processuais. 
8. A Fazenda Pública em juízo. 9.Tutela de urgência e tutela de evidência. 
10. O cumprimento da sentença e as astreintes. 11. A eficácia 
mandamental das decisões judiciais. 12. O processo nos tribunais. 13. O 
incidente de resolução de demandas repetitivas. 14. A força da 
jurisprudência. 

 

Metodologia/Procedimento didático-pedagógico Carga Horária 
Aulas expositivas 8h 
Atividade prática 4h 
Grupos de Trabalho/GT 4h 
Docente Síntese do Currículo Resumido 
PRISCILA LEAL SEIFERT Dupla graduação: direito e jornalismo, pela 

Universidade Cândido Mendes e pela 
Universidade Federal Fluminense, 
respectivamente. É mestre em Ciência da 
Informação pelo Programa de Pós Graduação 
em Comunicação da Universidade Federal 
Fluminense. Atualmente está cursando o 
doutorado em Ciências sociológica e jurídica no 
Programa de Pós Graduação em Sociologia e 
Direito da Universidade Federal Fluminense, 
com previsão de término em março de 2013. 
Sua experiência profissional inclui o exercício 
do cargo de Advogada da União nas 
Procuradorias Regionais do Estado do Rio de 
Janeiro e de Brasília, docência nos cursos de 
Direito, Departamento de Processualística, 
graduação e pós, da Universidade Federal 
Fluminense e da Universidade de Barra Mansa. 
Também é professora da MBA em Direito Civil 
e Processo Civil e da LLM em Direito 
Empresarial, ambas da Fundação Getúlio 
Vargas. 
 

Bibliografia básica Bibliografia Complementar 
MOREIRA, Alberto Caminã, ALVAREZ, Anselmo 
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Coordenadores. Panorama atual das tutelas 
individual e coletiva. Estudos em homenagem ao 
professor Sérgio Shimura. São Paulo: Saraiva, 
2011. 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso 
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Paulo: Saraiva, 2010.  
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José Luis Bolzan de. Coordenadores. Reforma 
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Belo Horizonte: Fórum, 2010. 
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CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? 
Porto Alegre: Fabris, 1999 
CARDOZO, Benjamin. A natureza do processo 
judicial. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito 
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Pública no Novo Código de Processo Civil”. In. 
Debates em Direito Público. Revista de Direito 
dos Advogados da União. Ano 11 – n.11 – ISSN 
1677-8146. Brasília, outubro de 2012. p.41-64. 

 
 

 
CONHECIMENTO/HABILIDADE a ser adquirido ao final do evento: 

Ao final do curso, o aluno estará apto a lidar com os desafios do processo contemporâne0, sobretudo, 

os que dizem respeito a demanda por uma prestação de justiça mais célere. 

 

ACESSO À BIBLIOGRAFIA INDICADA 

Biblioteca da Escola    

Biblioteca do Tribunal de Justiça   

Biblioteca da Justiça Federal   

Internet      

Outros     


