
 
 

Programação  
 

Evento:  Atualidades de Direito e Processo do Trabalho 
 

DATA: 20 de agosto de 2021 

INSCRIÇÕES: no Sistema da Escola Judicial 

PLATAFORMA: Zoom (público interno) e Canal do Youtu be da Escola Judicial 

TRT24 (público-externo)  

PÚBLICO-ALVO: Magistrados, Servidores e Estagiários  e Público 

Externo  

 

 

 
Horário 

 
Palestra Palestrante 

 
 10h às 12h 
de Brasília  

 

Normas fundamentais de direito 
processual civil e do t rabalho e 
suas repercussões práticas nas 
demandas trabalhistas 

Juiz Vitor Salino 
de Moura Eça 

 
 14h30 às 
16h30 de 
Brasília  

 

Condutas Antisindicais 
Juiz Luciano 

Dorea Martinez 
Carreiro  

 16h30 às 
18h30 de 
Brasília 

Relatório de Inteligência 
Financeira – RIF  

(para execução trabalhista e para 
combate à lavagem de dinheiro e 
corrupção de que trata o art. 4º 
inciso V da Resolução CSJT nº 
179/2017) 

Coordenadora-
Geral de 

Inteligência 
Financeira do 
COAF Rochelle 

Pastana Ribeiro 
Pasiani  

 

 



 

Conteúdo programático: 

 

Normas fundamentais de direito processual civil e d o trabalho e 

suas repercussões práticas nas demandas trabalhista s 

 

• Normas processuais fundamentais. 

• Atuação do processo conforme a Constituição Federal . 

• Ordenação, disciplina e interpretação do processo. 

• Vinculação e adaptação do acervo legal ao processo do 

trabalho. 

Condutas Antisindicais 

 

• Antecedentes fáticos e legislativos da antissindica lidade:  

espécies de antissindicalidade num contexto de 

transformações na natureza do poder: o aumento do p otencial 

lesivo da antissindicalidade pela diversificação do s seus 

sujeitos violadores 

• A atipicidade do conceito de antissindicalidade com o técnica 

de proteção. 

• A caracterização da conduta antissindical.  

• A antissindicalidade enquanto ato ilícito civil e a s suas 

eficácias. nulificante, indenizante, autorizante e 

caducificante. 

• Os limites da antissindicalidade: elementos neutral izadores 

do juízo de antissindicalidade. 

• Condutas violadoras da liberdade sindical individua l 

positiva.  

• Condutas violadoras da liberdade sindical individua l 

negativa. 

• Condutas violadoras da liberdade sindical coletiva positiva 

• Condutas violadoras da liberdade sindical coletiva negativa 

• A antissindicalidade pós Reforma Trabalhista de 201 7. 

• A antissindicalidade na sociedade 4.0. 

 



 

Relatório de Inteligência Financeira – RIF 

 

• O conceito de inteligência financeira. 

• Processo de trabalho do COAF. 

• Comunicações de Operações Financeiras: tipos e info rmações 

básicas. 

• Relatório de Inteligência Financeira: tipos e compr eensão 

dos anexos. 

 


