
2ª Semana Institucional  

dos Magistrados do TRT da 17ª Região 

Dias: 19, 20, 22 e 23 de junho de 2017 
Carga horária: 30 horas/aula 
Público-alvo: Magistrados do TRT da 17ª Região 
Realização: Escola Judicial do TRT da 17ª Região 

19.6 – 2ª Feira 

            Manhã - 9h às 12h –  Auditório da Ejud 
                  Coffee break   - 10h30 às 10h45 

Trabalho Portuário 
Nilo Martins 
• Engenheiro Civil com 30 anos de experiência profissional na atividade portuária 
• Diretor de operações da Planet Sea Operadora Portuária e Logística Ltda 
• Autor do livro “Os Portos e sua Atividade – Conhecimentos básicos” 
• Coordena e ministra treinamentos sobre atividade portuária para várias empresas portuárias e de  
    comércio internacional em todo território nacional e para o OGMO/ES 
• Fundador do Sindicato dos Operadores Portuários do Espirito Santo - SINDIOPES 

Conteúdo: 
- Conceitos importantes – breves comentários: Portos, operador portuário, instalações de uso público x privado; 
- Trabalho portuário: A Mão-de-Obra Avulsa: Conceito, característica, metodologia de remuneração, parcelas remuneratórias do 

TPA; Principais atividades laborais e jornada de trabalho; OGMO – Atribuições – Escalação e pagamento, responsabilidades, 
competências; 

- Aspectos importantes: Adicional de risco, exercício da atividade de peação e despeação de cargas, conceito de  
     capatazia e o transporte interno, intervalo 11 horas entre jornadas consecutivas – excepcionalidade. 



               Tarde - 14h às 18h30 –Sala de Treinamento CEF- 3º andar - Edifício Castelo Branco 
                               Coffee break -  16h30 às 16h45 

Oficina de desenvolvimento de liderança estratégica na gestão pública 
Flávio Costa 
• Psicólogo pela UFRJ 
• Mestrado em Psicologia Social, Cognitiva  e da Personalidade pela UFRJ 
• Doutorando em Psicologia no Programa de Pós-graduação em Psicologia pela UFSC 
• Professor de Desenvolvimento de equipe, liderança, motivação, comunicação interpessoal 
   e comportamento humano 

1ª parte - Gerenciamento e liderança estratégica 
Conteúdo: 
- Foco de desenvolvimento: autopercepção/autoconhecimento; 
- Nível de competência: intrapessoal (habilidades individuais); 
- Dimensão comportamental: micro-organizacional; 
- Conteúdo: competência de liderar e/ou gerenciar, inteligência emocional para gestão no trabalho, administração  
     do tempo, planejamento, delegação e avaliação de atividades. 

20.6 – 3ª Feira 

              Manhã - 9h às 12h – Auditório da Ejud 
                     Coffee break - 10h30 às 10h45 

Processo de multas administrativas no Ministério do Trabalho  – Tramitação  
e reflexos nas decisões judiciais 

José Américo Pereira  
• Auditor Fiscal do Trabalho do MTE 
• Graduado em Direito pela UVV 

Alvino Marchiori Junior 
• Juiz Substituto do TRT da 17ª Região 
• Ex-Auditor Fiscal do  Trabalho do MTE 
 



Conteúdo: 
- Atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho; 
- Procedimentos aplicáveis às autuações e notificações de débitos para com o FGTS; 
- Análise do auto de infração, com ou sem defesa; 
- Requisitos formais de validade do auto e infração; 
- Observância ao critério da dupla visita; 
- Apreciação das provas e decisão em primeira instância; 
- Recurso administrativo; 
- Decisão do processo em segunda instância; 
- Reflexos das decisões judiciais na tramitação dos processos na esfera administrativa. 

 

                  Tarde - 14h às 18h30 – Sala de Treinamento  da CEF- 3º andar - Edifício Castelo Branco 
                          Coffee break - 16h30 às 16h45 

Oficina de desenvolvimento de liderança estratégica na gestão pública 
Flávio Costa 
• Psicólogo pela UFRJ 

• Mestrado em Psicologia Social, Cognitiva  e da Personalidade pela UFRJ 
• Doutorando em Psicologia no Programa de Pós-graduação em Psicologia pela UFSC 
• Professor de Desenvolvimento de equipe, liderança, motivação, comunicação interpessoal 
   e comportamento humano 

2ª parte - Gestão de interação no trabalho 
Conteúdo: 
- Foco de desenvolvimento: heteropercepção; 
- Nível de competência: interpessoal (habilidades relacionais); 
- Dimensão comportamental: meso-organizacional; 
- Conteúdo: relacionamento interno, comunicação interpessoal e práticas de feedback / feedforward; relacionamento  
     interinstitucional. 

21.6 – 4ª Feira – Day Off  ( sem atividades ) 



 
 

22.6 – 5ª Feira 

                Manhã - 9h às 12h – Sala de Treinamento da CEF- 3º andar - Edifício Castelo Branco 

                               Coffee break - 10h30 às 10h45 

Riscos ergonômicos no ambiente de trabalho 

Rodrigo Marçal Pereira 

• Fisioterapeuta do Trabalho Crefito 36097-F 
• Ergonomista certificado nível I ABERGO 098 
• Perito do Trabalho 

Conteúdo: 
- Saúde integral e qualidade de vida; 
- Abordagem de aspectos relacionados à fadiga visual (olho seco) devido à utilização prolongada do computador (PJe); 
- Orientações / Melhorias para utilização do computador no ambiente doméstico (home office); 
- Ergonomia aplicada nas atividades administrativas; 
- Orientações práticas do melhor posicionamento no posto de trabalho; 
- Orientações gerais. 

Obs. Traje recomendado: roupas leves e confortáveis para  algumas atividades  práticas 



                    Tarde - 14h às 18h30min – Sala de Treinamento da CEF- 3º andar - Ed. Castelo Branco 

                                     Coffee break - 16h30 às 16h45 

Aplicativos e novas tecnologias facilitadoras na atuação do Juiz 

Gilberto Sudré 
• Professor do IFES 
• Coordenador do Laboratório de Pesquisa em Segurança da Informação e Perícia Computacional Forense 
• Comentarista de Tecnologia da CBN e TV Gazeta 
• Membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses 
• Autor de diversos livros na área de segurança da informação e computação forense 

Conteúdo: 
- Armazenamento em nuvem: riscos e vantagens no seu uso; 
- Ferramentas de manipulação de PDF; 
- Ferramentas de transcrição de voz para texto com aplicação na elaboração da sentença e da captação dos depoimentos em 

audiência; 
- Controle de agenda e planejamento; 
- Aplicativos para segurança e privacidade em dispositivos móveis e computadores; 
- Comunicação instantânea: como utilizar esta tecnologia com baixo risco de vazamento de informações. 

Obs.  A aula será ministrada com utilização dos laptops e smartphones dos participantes para exercícios práticos 



Conteúdo: 
- Princípios formadores e panorama geral da falência e recuperação empresarial; 
- Crises econômicas e recuperação judicial; 
- O processamento da recuperação e seus efeitos empresariais; 
- O plano de recuperação -  abrangência e limites; 
- A assembleia de credores e o comitê de credores; 
- Obrigações da sociedade empresária na recuperação; 
- O (des)cumprimento do plano de recuperação empresarial; 
- Decretação da Falência; 
- Crise da personalidade jurídica e formação de grupos de empresas; 
- Patrimônio falimentar; 
- Ações visando a recuperação de patrimônio do falido, e as reivindicações de terceiros; 
- Desconsideração da personalidade jurídica como mecanismo de proteção dos direitos dos credores; 
- O quadro de credores e suas distorções lógico-jurídicas; 
- A alienação do ativo falimentar; 
- Encerramento do processo falimentar. 

23.6 – 6ª Feira 

                 Manhã - 9h às 12h30 – Auditório da Ejud 
                        Coffee break - 10h45 às 11h 

Reflexos da relação de emprego nos processos falimentares/recuperacionais 

Ezio Baptista 
• Professor da UFES 
• Mestre e Doutor em Direito pela PUC/SP 
• Experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Empresarial, Direito Tributário e Filosofia 



2ª parte - Liquidação de sentença e duração razoável do processo 

Conteúdo: 
Preocupação com execução trabalhista: 
- Mudanças culturais e curso; 
- Vantagens e desvantagens da sentença liquida; 
 

Procedimentos de liquidação: 
- Quem deve realizar os cálculos; 
- Homologação dos cálculos e fundamentação; 
 

Conciliação na fase de liquidação. 

               Tarde -14h às 18h – Auditório da Ejud 
                      Coffee break – 16h às 16h15 

1ª parte - Cálculo de liquidação de sentença 

José Aparecido dos Santos 
• Juiz Titular do TRT da 9ª Região 
• Mestre e Doutor em Direito – PUC/PR 
• Autor da obra “Curso de Cálculos de Liquidação Trabalhista” – Editora Juruá 
• Coordenador da obra “Execução Trabalhista” – Editora LTr  

Conteúdo: 
Interpretação da sentença e tecnicidade dos cálculos: 
- Cálculos e interpretação; 
- Complexidade dos cálculos; 
- Análise de casos concretos de interpretação do que foi decidido. 

Cálculo de liquidação de sentença / Liquidação de sentença e duração razoável do processo 



Informações 
Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 

Tel. (27) 3185-2101 / 3185-2102 -  E-mail: ejud@trtes.jus.br 

Des. José Luiz Serafini – Diretor 
Juíza Fátima Gomes Ferreira – Vice-Diretora 
Juiz Adib Pereira Netto Salim - Conselheiro 
Juíza Ana Paula Rodrigues Luz Faria - Conselheira 
Juiz Luís Eduardo Couto de Casado Lima - Conselheiro 
Juíza Rosaly Stange Azevedo - Conselheira 

Organização e Coordenação / Escola Judicial 

Informações Importantes 

1 - A Presidência do TRT recomendou não serem marcadas sessões e audiências nas datas, informando que os prazos serão suspensos 
em favor dos Magistrados participantes;  
  
2 – O nome dos expositores convidados poderá ser alterado,  estando esta programação sujeita a alterações. 
 
3 – Para as atividades que serão realizadas no 3º andar do Edifício Castelo Branco (sede do TRT), a Ejud disponibilizará, aos Juízes de 1º 
grau das Varas do Trabalho de Vitória,  o transfer  no itinerário Edifício Vitória Park x Edifício Castelo  Branco x Edifício Vitória Park.  Os 
horários de saída dos veículos dos edifícios serão informados, pela Ejud,  por mensagem eletrônica.  
 
4 – Consoante a programação acima, na quarta-feira (21) não haverá atividades para que o Magistrado tenha um dia livre à disposição 
para  atividades profissionais  e/ou particulares.  Na quinta-feira (22),  a programação  segue normalmente.   


