CURSO PERÍCIAS JUDICIAIS EM BELO HORIZONTE/MG
O curso se destina a profissionais, com curso superior, que queiram atuar ou
atuam no campo técnico, legal e pericial, junto ao Poder Judiciário e Ministério
Público, proporcionando aos participantes o conhecimento teórico e as técnicas
indispensáveis ao desenvolvimento de trabalhos periciais.
LOCAL: Belo Horizonte/MG
DATA: 03 a 06 de abril de 2017
HORÁRIO: das 18h30 às 22h15
MINISTRANTE: Eng. Rui Juliano
CARGA HORÁRIA: 15 horas distribuídas em quatro dias
INVESTIMENTO:
Preço promocional de R$ 1660,00 - em até 06 vezes, sem acréscimo até duas
semanas antes do curso, após esta data o valor será R$ 1830,00.
INCLUSO NO CURSO:
 MATERIAL DO CURSO: Apostila Perícia Judicial
 CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO: Será fornecido Certificado de
Participação aos presentes no curso, chancelado pelo Eng. Rui Juliano e
pelo site Manual de Perícias.
 SUPORTE TÉCNICO: Está incluído na inscrição o suporte técnico grátis,
válido por 06 meses para questões que abranjam o conteúdo do curso.
 CADASTRO NACIONAL DE PERITOS: O profissional ganhará registro no
site Cadastro Nacional de Peritos para divulgar seu trabalho - site
http://www.cadastronacionaldeperitos.com/

PROGRAMA DO CURSO
Condições gerais
Como vir a ser perito judicial - Nomeação
Quem pode ser perito judicial - Mercado e acesso pouco conhecido
Laudo - prova no processo
Adiantamento e honorários totais - Proposta de Honorários
Perícias judiciais e extrajudiciais
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Exigências - Facilidades do encargo
O perito que está iniciando
Trâmites burocráticos e serviços
Quem paga os honorários - Petição de honorários
Quesitos e assistentes técnicos
Início de perícia - Confecção do laudo
Relação entre perito e assistentes técnicos
Entrega do laudo e do parecer
Justiça
Tipos de foros Tipos de ações
A atuação do Ministério Público e a perícia ambiental
A assistência técnica ao Ministério Público
Código de Processo Civil - CPC - A perícia na Justiça
Laudo
Como deve ser o laudo - Fundamentação do laudo
Processos de vulto
Como responder quesitos - Como utilizar quesitos suplementares
Aspectos gerais e modo de realizar e conduzir a vistoria
Anexos ao laudo - Consultoria ao perito - Recusa do perito
Assistentes técnicos das partes
Partes no processo - Nomeação de assistentes técnicos
A conferência sob a ótica do perito e sob a ótica do assistente técnico
Importância do parecer e do trabalho do assistente técnico
Mercado de trabalho dos assistentes técnicos
Cases: Apresentação breve de diversos cases.
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