
Superior Tribunal de Justiça

RESOLUÇÃO ENFAM N. 11 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021. (*)

Altera a Resolução Enfam n. 2 de 26 de 

abril de 2018, que institui o Banco 

Nacional de Formadores e estabelece os 

procedimentos para atuação de 

formadores certificados em cursos do 

programa de formação de formadores.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição e regimentais conferida 
pelo art. 12, parágrafo único, do Regimento Interno, referendada pelo Conselho Superior 
da Enfam na reunião ordinária realizada em 22 de outubro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar os incisos III e IV e a alínea “d” dos incisos I e II do § 4º, 
todos do art. 9º; e o § 1º do art. 10 da Resolução Enfam n. 2 de 26 de abril de 2018, que 
passam a vigorar com as seguintes redações:

“....

Art. 9º....

......

III – 50%, até janeiro de 2023, dos formadores atuantes nos cursos de 
formação inicial e de formação continuada, na modalidade presencial, com 
certificação de conclusão do nível 1 do curso de formação de formadores 
da Enfam, ou equivalente; (NR)

IV – 50%, até janeiro de 2023, dos formadores atuantes nos cursos de 
formação continuada, na modalidade de ensino a distância, com 
certificação de conclusão do curso de formação de tutores do programa de 
formação de formadores da Enfam, ou equivalente da Enfam, ou 
equivalente; (NR)

§ 4º ...

...

I –

d) 50%, a partir de 1º de janeiro de 2023. (NR)
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II – ...

...

d) 50%, a partir de 1º de janeiro de 2023. (NR)

...

Art. 10 ...

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos III e IV, no caso da formação
continuada, poderá atuar especialista que não tenha a certificação a que se
refere o caput, desde que: (NR)

I. possua notório saber e experiência, com titulação mínima de
doutorado;

II. seja apresentada justificativa contendo a exposição de motivos
sobre a seleção do especialista no tema e  o currículo lattes (CNPq)
anexo;

III. o especialista participe de reunião prévia de alinhamento às normas

e diretrizes da Enfam, conduzida por

profissional/coordenador/formador da escola com curso de Formação

de Formadores N1, cuja ata de reunião deve ser devidamente assinada

pelo(s) condutor(es) da reunião e o especialista e anexada ao projeto

do curso.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro OG FERNANDES

Diretor-Geral

(*) Norma republicada por ter sido referendada pelo Conselho Superior da Enfam na 
reunião ordinária realizada em 22 de outubro de 2021.
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