
PLANO DE CURSO

EVENTO: 
TEMA Ferramentas de Investigação Patrimonial

DOCENTES / CURRÍCULOS
RESUMIDOS

André  Braga  Barreto  –  Graduado  em  Direito  (UFC/CE),  Juiz  do

Trabalho Substituto junto ao TRT 7ª Região, Coordenador do Centro

Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas no 1º Grau

(CEJUSC/JT).
DATA DE REALIZAÇÃO 04 e 05 de abril de 2019

HORÁRIO 04 (13h às 17h) e 05 (8h às 17h) de abril de 2019

CARGA-HORÁRIA 12 h/a

PÚBLICO-ALVO Magistrados e servidores

MODALIDADE Presencial

LOCAL DE REALIZAÇÃO Sala de aula da Escola Judicial

 JUSTIFICATIVA
Necessidade e interesse na atualização dos magistrados e servidores quanto às

características e funcionalidades das ferramentas de investigação, bem como

acerca de técnicas e procedimentos adotados na localização de patrimônio.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Apresentação de dados e problemas atinentes à execução no Judiciário em

Geral e na Justiça do Trabalho em particular.

Exposição sobre a criação dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial

Apresentação e descrição das ferramentas de investigação – classificação e

descrição individualizada, inclusive com acesso direto às ferramentas

Dinâmica de grupo para resolução de caso concreto

OBJETIVOS
[PRINCIPAIS COMPETÊNCIA(S)/

DIMENSÕES A SER(EM)
DESENVOLVIDA(S)]

Após o treinamento, o aluno será capaz de:  Familiarizar-se com o regime

de reunião de execuções adotado nacional e regionalmente, mormente no que

tange  aos  procedimentos  e  requisitos;  realizar  pesquisas  patrimoniais  de

caráter  simples  ou médio no âmbito  de suas  próprias unidades judiciárias,

com a utilização das ferramentas e dos procedimentos já utilizados no âmbito

do Núcleo de Pesquisa Patrimonial.

INSCRIÇÕES Site da EJUD7

MODELOS DE AVALIAÇÕES A
SEREM UTILIZADOS E PRAZO

PARA ENTREGA
Registro Reflexivo/sete dias corridos após a realização do curso.

CERTIFICAÇÃO

Emissão de certificado e aproveitamento do curso para quaisquer de seus fins,

regulamentado pelos termos do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Resolução ENAMAT
nº 08/2011 – inseridos pela Resolução ENAMAT nº 12/2012 (frequência

integral).

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO Uso exclusivo da EJUD7
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