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1. Convocação
Para o trabalho de conscientização deverão ser convocados 2 servidores por vara e convidados todos
os juizes. As varas deverão indiciar os que farão a conscientização de maneira que os mesmos possam
repassar o conhecimento adquirido aos colegas. Há juízes que atuam em varas que não trabalham com
leilão judicial. No entanto, o convite será mantido devido à possibilidade de transferência para outra varam
colega que possa trabalhar com leilão.

2. Ementa do Treinamento
Os treinamentos deverão ser aplicados em turmas específicas para servidores e juízes. A ementa para
servidores será mais extensa e terá duração total de 8 horas. A ementa para juízes será mais enxuta e terá
duração de 5 horas. A seguir a tabela com a ementa para servidores:

Horário

Tema

Descrição

07:45 – 08:45 Introdução conceitual ao Para este tema será realizada uma apresentação teórica a
Leilão Eletrônico
respeito do Leilão Eletrônico, destacando suas vantagens,
fazendo um quadro comparativo com o leilão tradicional e
destacando as vantagens da terceirização.
08:45 – 10:00 Legislação de Leilão

Neste tema será feita uma reciclagem da legislação acerca do
Leilão judicial. Serão abordados: Regra Geral do CPC e
Regras Especiais de Leilão para execução fiscal; execução
hipotecária; falência; bens de menores e área penal;

10:00 – 10:15 Intervalo
10:15 – 11:30 Prática de Legislação

Após o intervalo os servidores receberão processos judiciais
reais que contenham situações que necessitem que um bem
vá a leilão. Em posse destes processos os servidores deverão
identificar os dados necessários para leilão, classifica-los,
dentre outras atividades.

11:30 – 13:00 Almoço
13:00 – 14:00 Provimento

Após o almoço será apresentado em detalhes o provimento
que regulamenta o Leilão Eletrônico no PJMS. Neste item
deverá se incentivado o debate sobre o provimento.

14:00 – 14:45 Fluxo de Trabalho para O Fluxo de trabalho resultante atividade “Estudo e
Leilão Eletrônico
mapeamento do fluxo de trabalho para procedimento de leilão
eletrônico” do planejamento deverá ser exibido neste Tema.
14:45 – 15:00 Intervalo
15:00 – 17:00 Sistema de Leilão

O trabalho é finalizado com a exibição de u sistema real de
Leilão Eletrônico. Os alunos deverão ter contato com as
funcionalidades do arrematante, deverão participar de um
Leilão, como também deverão visualizar toda a parte
administrativa do sistema.
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Para os juízes o conteúdo dos temas será o mesmo. No entanto, alguns temas não serão
apresentados e o horário será sempre no período vespertino. A seguir a tabela com os horários para juízes:

Horário

Tema

13:15 – 14:15

Introdução conceitual ao Leilão Eletrônico

14:15 – 15:45

Provimento

15:45 – 16:00

Intervalo

16:00 – 18:00

Sistema de Leilão
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