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APRESENTAÇÃO 

 

O objetivo desta publicação é disponibilizar fontes de informação que contribuam           
para a ampliação dos conhecimentos a respeito de temas atuais. 

Para composição desta bibliografia, foram utilizadas as seguintes fontes de          
informação: Portal de Legislação do Governo Federal (Planalto), Portal das Escolas           
Judiciais dos Tribunais do Trabalho, Portal da Organização Internacional do          
Trabalho, Juslaborais: Biblioteca Digital da Justiça do Trabalho, Biblioteca Digital          
Jurídica do Superior Tribunal de Justiça (BDJur) e Rede Virtual de Bibliotecas            
(RVBI). 

A Bibliografia reúne documentos de legislação, doutrina e cursos sobre o tema em             
destaque. As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade           
exclusiva dos autores e não refletem a opinião do TRT4. 

Os textos de acesso restrito podem ser solicitados pelo e-mail          
biblioteca@trt4jus.br. 
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1 LEGISLAÇÃO 

Documentos referentes à pandemia do Coronavírus catalogados no período de 01/06/2020 
a 31/07/2020. 

A legislação foi subdividida entre: legislação federal e legislação estadual. 

1.1 Legislação Federal 

A legislação federal foi subdividida entre: leis, decretos, medidas provisórias, portarias e 
atos menores. 

1.1.1 Leis Federais 

BRASIL. Lei Ordinária nº 14.010, de 10 de junho de 2020. 

Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito             
Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.998, de 14 de maio de 2020.   

Promove mudanças no auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 
2020; e dá outras providências.   Mensagem de veto  

BRASIL. Lei Ordinária nº 14.019, de 2 de julho de 2020. 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do                 
uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados             
acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos, sobre a adoção de              
medidas de assepsia de locais de acesso público, inclusive transportes públicos, e sobre a              
disponibilização de produtos saneantes aos usuários durante a vigência das medidas para            
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da           
pandemia da Covid-19. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 14.020, de 6 de julho de 2020. 

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; dispõe sobre             
medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública         
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de                
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº              
13.979, de 6 de fevereiro de 2020; altera as Leis nos 8.213, de 24 de julho de 1991,10.101,                  
de 19 de dezembro de 2000, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de                   
2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; e dá outras providências. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 14.021, de 7 de julho de 2020. 

Dispõe sobre medidas de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da              
Covid-19 nos territórios indígenas; cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19            
nos territórios indígenas; estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos           
pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais para o           

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14010.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14010.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13998.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-268.htm
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14019.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14019.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14020.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14020.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14021.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14021.pdf


    
enfrentamento à Covid-19; e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim de                  
assegurar aporte de recursos adicionais nas situações emergenciais e de calamidade           
pública. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 14.022, de 7 de julho de 2020. 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento                 
à violência doméstica e familiar contra a mulher e de enfrentamento à violência contra              
crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de            
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo          
surto de 2019. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 14.023, de 8 de julho de 2020. 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar a adoção de medidas                 
imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais considerados             
essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência              
de saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.  

1.1.2 Decretos 

BRASIL. Decreto nº 10.422, de 13 de julho de 2020. 

Prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de              
salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos               
benefícios emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.  

1.1.3 Medidas Provisórias 

BRASIL. Medida Provisória nº 958, de 24 de abril de 2020.  

Estabelece normas para a facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos             
econômicos decorrentes da pandemia de coronavírus (COVID-19). 

BRASIL. Medida Provisória nº 959, de 29 de abril de 2020.  

Estabelece a operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação          
do Emprego e da Renda e do benefício emergencial mensal de que trata a Medida               
Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, e prorroga a vacatio legis da Lei nº 13.709, de 14                    
de agosto de 2018, que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD. 

BRASIL. Medida Provisória nº 984, de 18 de junho de 2020. 

Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto, e                  
a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do                  
Torcedor, e dá outras providências, em razão da emergência de saúde pública de             
importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, de que trata a Lei nº             
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14022.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14022.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14023.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14023.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/decreto_2020_10422.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/decreto_2020_10422.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv959.htm
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_984.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_984.pdf


    
1.1.4 Ministério da Economia 

BRASIL. Ministério da Economia Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria nº 
13.699, de 5 de junho de 2002. 

Altera o § 1º e cria o § 4º do Artigo 4º da Portaria n° 10.486, de 22 de abril de 2019, para                       
editar normas relativas ao processamento e pagamento do Benefício Emergencial de que            
trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020. (Processo nº              
19965.106085/2020-11).  

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria           
nº 14.782, de 19 de junho de 2020. 

Disciplina procedimentos relativos ao recurso de embargo e interdição em atividades           
essenciais, assim consideradas aquelas definidas no Decreto nº 10.282, de 20 de março de              
2020, durante o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto            
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância                 
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) decretada pelo Ministro de Estado da           
Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de                  
fevereiro de 2020. (Processo nº 19964.105643/2020-31). 

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria           
Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020. 

Estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos             
riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho (orientações gerais).           
(Processo nº 19966.100581/2020-51). 

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Portaria           
nº 16.655, de 14 de julho de 2020. 

Disciplina hipótese de recontratação nos casos de rescisão sem justa causa, durante o             
estado de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de                 
2020. (Processo nº 19965.108664/2020-06). 

1.1.5 Conselho Nacional de Justiça 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020. 

Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para retomada dos serviços           
presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo           
Coronavírus - Covid-19, e dá outras providências.  

1.1.6 Tribunal Superior do Trabalho 

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho            
(CGJT). Recomendação nº 9, de 24 de julho de 2020. 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_13699.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_13699.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_13699.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_2020_14782.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_2020_14782.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_2020_14782.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_2020_1665.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_2020_1665.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_2020_1665.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_322.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_322.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/rec_cgjt_2020_9.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/rec_cgjt_2020_9.pdf


    
Recomenda aos Tribunais Regionais Trabalho a tomada de medidas acerca da           
disponibilidade de recursos identificados pelo projeto garimpo no âmbito da Justiça do            
Trabalho e outras providências, em face da pandemia do COVID-19.  

1.1.7 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Corregedoria Regional da           
Justiça do Trabalho (CRJT). Portaria Conjunta nº 19, de 3 de junho de 2020. 

Altera a Portaria Conjunta nº 16, de 08 de maio de 2020, que regulamenta a realização de                 
inspeções correcionais por meio remoto, no âmbito da Corregedoria e Vice-Corregedoria do            
Tribunal Regional da 4ª Região, como medida de prevenção ao contágio pelo novo             
coronavírus (COVID-19).  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria nº 2.350, de 5 de              
junho de 2020. 

Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho responsável pela implementação e            
acompanhamento das medidas de retorno gradual ao trabalho presencial, no âmbito do            
TRT da 4ª Região.  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução Administrativa nº           
11, de 15 de junho de 2020. 

Altera a Resolução Administrativa nº 09/2018, que instituiu, no âmbito do Tribunal Regional             
do Trabalho da 4ª Região, o ambiente eletrônico não presencial de julgamento de             
processos.  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Corregedoria Regional da           
Justiça do Trabalho. Portaria Conjunta nº 2.715, de 13 de julho de 2020.  

Altera a Portaria Conjunta GP.GCR.TRT4 nº 1.770, de 28 de abril de 2020, que dispõe               
sobre a manutenção de medidas restritivas decorrentes da pandemia do novo coronavírus            
(COVID-19) e a retomada do curso dos prazos processuais e das audiências no âmbito da               
Justiça do Trabalho da 4ª Região, e dá outras providências.  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Corregedoria Regional da           
Justiça do Trabalho. Portaria Conjunta nº 2.717, de 13 de julho de 2020.  

Altera a Portaria Conjunta GP.GCR.TRT4 nº 1.268, de 20 de março de 2020, que institui os                
regimes de plantão extraordinário e de trabalho remoto integral e compulsório em todas as              
unidades judiciárias e administrativas da Justiça do Trabalho da 4ª Região, dispõe sobre a              
prorrogação do período de suspensão de prazos processuais e dá outras providências. 

  

  

 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_19.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_19.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_trt4_2020_2350.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_trt4_2020_2350.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_trt4_2020_2350.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/rad_trt4_crjt_2020_11.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/rad_trt4_crjt_2020_11.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/rad_trt4_crjt_2020_11.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_2715.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_2715.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_2717.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_2717.pdf


    
 

1.2 Legislação Estadual 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.284, de 31 de maio de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do              
Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento               
Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo             
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração              
de estado de calamidade pública em todo o território estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.285, de 31 de maio de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada            
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a               
declaração de estado de calamidade pública em todo território estadual e dá outras             
providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.292, de 4 de junho de 2020. 

Estabelece as normas aplicáveis às instituições e estabelecimentos de ensino situados no            
território do Estado do Rio Grande do Sul, conforme as medidas de prevenção e de               
enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) de que trata o            
Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento               
Controlado e dá outras providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.298, de 7 de junho de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do              
Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento               
Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo             
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração              
de estado de calamidade pública em todo o território estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.299, de 7 de junho de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada            
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a               
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras              
providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.309, de 14 de junho de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada            
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a               

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55284.pdf
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http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55285.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55292.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55292.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55298.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55298.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55299.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55299.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55309.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55309.pdf


    
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras              
providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.310, de 14 de junho de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do              
Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento               
Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo             
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração              
de estado de calamidade pública em todo o território estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.311, de 16 de junho de 2020. 

Fica alterado o Decreto nº 55.129, de 19 de março de 2020, que institui Gabinete de Crise                 
para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19, Conselho de Crise para o Enfrentamento da             
Epidemia COVID-19, Grupo Interinstitucional de Monitoramento das Ações de Prevenção e           
Mitigação dos efeitos do COVID-19 no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul e                
Centro de Operação de Emergência - COVID 19 (COE COVID-19) do Estado do Rio              
Grande do Sul. (RB=133509) 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.320, de 20 de junho de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada            
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a               
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras              
providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.321, de 21 de junho de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada            
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a               
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras              
providências e altera o Decreto 55.320, de 20 de junho de 2020. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.322, de 22 de junho de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada            
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a               
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras              
providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.323, de 22 de junho de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do              
Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento               
Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo             
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Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração              
de estado de calamidade pública em todo o território estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.335, de 29 de junho de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do              
Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento               
Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo             
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração              
de estado de calamidade pública em todo o território estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.346, de 6 de julho de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada            
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a               
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras              
providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.347, de 6 de julho de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do              
Decreto nº 

55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para               
fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus            
(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de                
calamidade pública em todo o território estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.361, de 13 de julho de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do              
Decreto nº 

55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para               
fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus            
(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de                
calamidade pública em todo o território estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.368, de 17 de julho de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada            
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a               
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras              
providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.370, de 20 de julho de 2020. 
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Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do              
Decreto nº 

55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para               
fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus            
(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de                
calamidade pública em todo o território estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.383, de 27 de julho de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do              
Decreto nº 

55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para               
fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus            
(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de                
calamidade pública em todo o território estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.384, de 27 de julho de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada            
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a               
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras              
providências. 
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3 CURSOS 

A seguir, constam links para cursos com temáticas referentes ao Direito do Trabalho no 
contexto da pandemia. 

3.1 Cursos em andamento e futuros 

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA ASRDT 
TRABALHO E DIREITO DO TRABALHO NA PANDEMIA: VIVÊNCIAS E REFLEXÕES 

 
Evento em parceria: 

Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho - ASRDT / Ejud4 / PUC-RS / UFRGS 
 

Inscrições neste link. 
Evento gratuito. 

 
Data: 03/08/2020 (2ª-feira). 
 
Horário: 13h às 16h. 
 
Local: YouTube (clique aqui para acessar o link da transmissão). 
 
Modalidade: EaD - Transmissão On-line. 
 
Público-alvo: Magistrados e servidores do TRT4, estudantes, pesquisadores, advogados, 
profissionais do Direito em geral. 
 
Programação: 

13h: Abertura e Saudação 
Raimar Rodrigues Machado - Pós Doutor pela  Universidade de Roma. Doutor 
pela Universidade de São Paulo. Presidente da ASRDT. Membro da Academia 
Brasileira do Direito do Trabalho. Sócio do Escritório Cabanellos Advocacia. 
13h10min: Palestra de Abertura 
Trabalho e proteção social em tempos de pandemia: a legislação de crise no 
Brasil 
Douglas Alencar Rodrigues - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Mestre 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUCSP. Professor do IESB 
de Brasília. Membro do Conselho Consultivo da ENAMAT. 
 
MÓDULO INTERNACIONAL 
Mediadora: Janete Aparecida Deste – Juíza do Trabalho Aposentada. Mestre 
em Direito pela PUC/RS. Titular da JurisJad. Advogada. 
13h30min: 1ª Palestra - França e Alemanha 
Panorama das legislações laborais francesa e alemã com enfoque nas medidas 
de manutenção do emprego 
Marcel Zernikow -  Professor Visitante da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro-UERJ. Doutor pela Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

https://forms.gle/hLRzuySS1joC2fSP8
https://www.youtube.com/watch?v=KfxdET-ov6w


    
13h45min: 2ª Palestra - Espanha 
Los expedientes de regulación temporaria de empleo (ERTE) en la pandemia 
Jesus Lahera Forteza - Professor Catedrático da Universidad Complutense de 
Madrid. Doutor pela Universidad Complutense de Madrid. Advogado do Abdón 
Pedrajas Abogados. 
14h: 3ª Palestra – Portugal 
Pandemia: Lockdown e Teletrabalho em Portugal 
Guilherme Machado Dray - Professor Auxiliar da Universidade de Lisboa. 
Doutor pela Universidade de Lisboa. 
 
MÓDULO NACIONAL 
14h15min: 1ª Palestra 
Aspectos controvertidos da Lei 14020/20 
Ivani Bramante - Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região. Doutora pela PUCSP. Membro da Academia Brasileira do Direito da 
Seguridade Social. Professora da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo - SP. 
14h30min: 2ª Palestra 
Proteção contra a despedida do trabalhador no contexto da pandemia 
Lorena Vasconcelos Porto - Procuradora do Ministério Público doTrabalho. 
Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutora pela 
Universidade de Roma “Tor Vergata". 
14h45min: 3ª Palestra 
A saúde do trabalhador no sindicalismo e na previdência 
Gilberto Stürmer - Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul-PUCRS. Pós-doutor pela Universidade de Sevilha/Espanha. Doutor pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. Advogado do Stürmer, Corrêa da 
Silva, Jaeger & Spindler dos Santos Advogados. Membro da ASRDT. 
Martha Macedo Sittoni - Professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul-PUCRS. Doutoranda pela Universidade de Lisboa. Sócia do 
Escritório Carvalho, Machado e Timm Advogados. Membro da ASRDT. 
15h: 4ª Palestra 
Vulnerabilidade, compliance e fraternidade na proteção laboral durante a 
pandemia 
Elizabet Leal da Silva - Professora do Centro Universitário de 
Cascavel-UNIVEL. Doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul-PUCRS. Pós-doutora pela UFRGS. 
15h15min: 5ª Palestra 
Audiências telepresenciais na visão da advocacia e magistratura 
Rodrigo Trindade - Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Mestre 
em Direito pela Universidade Federal do Paraná-UFPR. Membro da ASRDT. 
Eugênio Hainzenreder Júnior - Professor da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul-PUCRS. Pós-doutor em Direito pela Universidade de 
Sevilha/Espanha. Doutor pela PUCRS. Advogado do Rossi, Maffini, Milman & 
Grando Advogados. Membro da ASRDT. 
15h30min: 6ª Palestra 
Pandemia e Teletrabalho no Brasil: Reflexões e Experiências 
Denise Pires Fincato - Professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul-PUCRS. Pós Doutora pela Universidad Complutense de Madrid. 



    
Doutora pela Universidad de Burgos. Advogada da Mielke e Lucena 
Advogados. Diretora de Relações Internacionais da ASRDT. 
Luciane Cardoso Barzotto - Professora da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul-UFRGS. Doutora pela Universidade Federal do Paraná. Juíza do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Diretora Cultural da ASRDT. 
15h45min: Encerramento e Agradecimentos  
Proteção de Dados e o Direito à Informação em Tempos de Coronavírus  
André Jobim de Azevedo - Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul-PUCRS. Mestre pela PUCRS. Advogado do Faraco de Azevedo 
Advogados. Membro do Conselho Superior de Arbitragem da OAB/RS. Membro 
fundador e Primeiro Presidente da ASRDT. Membro da ABDT. 
 

 

3.2 Cursos e palestras já exibidos 
 
A CRISE do coronavírus e as violências no trabalho. Apresentado pelo canal EJTRT6 
Escola Judicial do TRT6. Participação: Gabriela Neves Delgado; Luciana Conforti. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (88 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LCc_mQT97Mw. 
Acesso em: 01 julho 2020. 
 
A GREVE dos entregadores de aplicativos: precarização do trabalho em pauta. 
Apresentado por Mariah Brochado em seu perfil do Instagram: @mariahbrochado. 
Participação: Fabio Tozi. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CCHZRtvFclC/. Acesso em: 08 julho 2020. 

A JUSTIÇA do trabalho pós pandemia: novos paradigmas da relação capital x trabalho. 
Apresentado pelo canal Agencia Servidores. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (96 min). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=7alXU_6zF4A. Acesso em: 02 julho 2020. 
 
A PANDEMIA e seus impactos sobre o trabalho das mulheres. Apresentado por Patrícia 
Helena Lima em seu perfil do Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: Ivete 
Ribeiro. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (54 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CDALH06hfKV/. Acesso em: 27 julho 2020. 
 
A RETOMADA dos empregos após a pandemia. Apresentado por Fernando Passos em seu 
perfil no Instagram: @prof.fernandopassos. Participação: Cristina Mattioli.  [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCEwxczHNne/. Acesso em: 
04 julho 2020. 

ASPECTOS polêmicos da Lei 14.020/20 e ADC 58 - STF - correção monetária. 
Apresentado pelo canal SETCABC. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (177 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=DcnVQJoj7nA. Acesso em: 17 julho 2020. 
 
AS REPERCUSSÕES da MP 984 no contrato do atleta profissional de futebol. Apresentado 
por EJTRT6 no Youtube. Participação: Paulo Régis Botelho. Márcia de Windsor Nogueira. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (82 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=588b6eScHRY. Acesso em: 08 julho 2020. 
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AUDIÊNCIAS telepresenciais. Apresentado por Carla Zannini em seu perfil do Instagram: 
@carla_zannini. Participação: Rui Barbosa de Carvalho Santos. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (53 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCW4FLJH43s/. Acesso em: 10 julho 
2020. 

CONGRESSO solidário - Ipojur e ESA/OAB SP. Apresentado pelo canal IPOJUR. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (597 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JSps2t4lNa4. 
Acesso em: 07 julho 2020. 
 
CONSTRUÇÃO do trabalho seguro e decente em tempos de crise. Apresentando por TRT5 
em seu canal d o Youtube. Participação: Lisieux de Araújo Rocha. Elver Moronte. André 
Machado Cavalcanti. Rubem Dias do Nascimento Júnior. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (91 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dwfeCH0H2RQ. Acesso em: 14 julho 
2020. 
 
CONVERSÃO da MP 936 na lei 14.020/20. Apresentado por Leone Pereira em seu perfil do 
Instagram: @professorleonepereira. Participação: David Domingues. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (43 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCmea7PlEaZ/. Acesso em: 
14 julho 2020. 

DESDOBRAMENTOS do decreto 10422/20. Apresentado por Fabiano Zavanella em seu 
perfil do Instagram: @proffabianozavanella. Participação: Ricardo Guimarães. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (55 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCrVGZVlgJF/ . 
Acesso em: 21 julho 2020. 

DIREITO do trabalho e processo do trabalho em transformação. Apresentado pelo canal 
Trabalho em Debate. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (539 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=-qRjV__LJww. Acesso em: 02 julho 2020. 

DIREITO e processo do trabalho. Apresentado pelo canal AATPR. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(196 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4nqh5nCKIys. Acesso em: 14 
julho 2020. 

DIREITO e processo do trabalho em tempos de pandemia. Apresentado pelo canal GP 
Trabalho Decente. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (220 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ow9Aw-IZRhQ. Acesso em: 07 julho 2020. 

DIREITO Internacional do Trabalho. Apresentado pelo canal ESA Goiás. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (493 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3trIxyznGF8. Acesso 
em: 03 julho 2020. 
 
DIREITO internacional do trabalho e saúde e segurança do trabalhador. Apresentado por 
Patrícia Helena Lima em seu perfil do Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: 
Olivia Pasqualeto. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (21 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CDBrtuJBgLX/. Acesso em: 27 julho 2020. 
 
DIREITOS trabalhistas e previdenciários: mudanças e impactos na vida dos profissionais. 
Exibido no Instagram: @oportunidades_na_engenharia. Participação: Ivani Contini 
Bramante. Jonas Matos. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CCHY6Xcl-WG/. Acesso em: 10 julho 2020. 
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EFEITOS da pandemia sobre a advocacia e a justiça do trabalho. Apresentado pelo canal 
Academia Brasileira Direito do Trabalho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (47 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=U-B6n-ZWTnw. Acesso em: 01 julho 2020. 

ELAS e o direito. Apresentado pelo canal TV OAB WEB. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (154 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Dx9FX54cCGw. Acesso em: 01 julho 
2020. 

EM TEMPOS de pandemia: a atuação da Justiça do Trabalho no Piauí. Apresentado pelo 
canal TRT 22 Piauí. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (195 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=j6zqlufZ8RA. Acesso em: 08 julho 2020. 

HOME OFFICE: contratação, organização, saúde e social. Apresentado pelo canal 
Sindicato Sidocal. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (104 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gDxxXTDgWE0. Acesso em: 08 julho 2020. 
 
IMPACTOS da Covid-19 nas relações de trabalho. Apresentado por Carla Zannini em seu 
perfil do Instagram: @carla_zannini. Participação: Rosana Padovani. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCHcK6nlha5/. Acesso em: 10 
julho 2020. 

INTENSIFICAÇÃO das novas relações de trabalho no cenário pandêmico. Apresentado 
pelo canal ESA OAB SP. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=tZwWasEXKck. Acesso em: 17 julho 2020. 
 
LEI 14.020/20. Apresentado por João Alexandre Abreu em seu perfil do Instagram: 
joaoalexandreabreu. Participação: Daniela Crepaldi. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCrcgqNh5E8/. Acesso em: 21 julho 2020. 

LEI 14.020/20 e suas repercussões. Apresentando por Daniela Crepaldi em seu perfil do 
Instagram: @danielacrepaldi_. Participação: Ana Paula Pavelski. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CC4baT1FhKj/. Acesso em: 21 julho 
2020. 

LIVE com Fabiano Contarato. Apresentado pelo canal Associação Mineira dos advogados 
trabalhistas. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (106 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=SSXmZev3_2c. Acesso em: 02 julho 2020. 
 
LGPD e direito do trabalho 4.0 plataformas tecnológicas de trabalho. Apresentando por 
Paula Fernando em seu Facebook. Participação: Tatiana Roxo. Pepe Chaves. Luciano 
Mazzutti. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (88 min). Disponível em: 
https://www.facebook.com/paula.fernandes.3990/videos/3544566575583014. Acesso em: 
30 julho 2020. 
 
MEDIDAS trabalhistas para o enfrentamento da crise gerada pela pandemia do novo 
coronavírus. Apresentado por TV FIERGS no Youtube. Participação: Bruno Bianco Leal. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (62 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7McjZOI79lA. Acesso em: 08 julho 2020. 
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MEIO ambiente do trabalho e covid-19: vulnerabilidades e invisibilidades. Apresentado pelo 
canal Direito do Trabalho Global. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (216 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=c--_5jpcxgw. Acesso em: 07 julho 2020. 

MOBILIDADE urbana e a retomada do transporte de passageiros pós pandemia. 
Apresentado pelo canal SETCABC. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (86 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=g9PJuGJVmS4. Acesso em: 07 julho 2020. 
 
NOVIDADES trabalhistas. Apresentado por Ricardo Calcini no perfil do Instagram da Editora 
JH Mizuno: @editorajhmizuno. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (44 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CCovV4Oj64h/. Acesso em: 21 julho 2020. 
 
O DECRETO 10422/20, a prorrogação dos benefícios e o empregador web. Apresentado 
por Alessandra Silva em seu perfil do Instagram: @aleadtrabalhodesportivo. Participação: 
Carina Ardito. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CCo7G5tja-X/. Acesso em: 21 julho 2020. 

O DIREITO do trabalho na pandemia: adequações e legado, aspectos processuais e de 
direito material. Apresentado pelo canal Bosisio Advogados. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (95 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=otkp5-YBbjg. Acesso em: 24 julho 
2020. 

O DIREITO do trabalho pós-pandemia. Da legalidade aos efeitos práticos. Apresentado no 
Instagram: @oabsantana. Participação: Peter Aparecido de Souza. Sônia Mascaro. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CDAQSfhjEtY/. Acesso em: 27 julho 2020. 
 
ÔNUS de prova e direito à saúde dos trabalhadores. Apresentado por Rodolfo Pamplona 
Filho em seu canal do Youtube. Participação: Gisele Goés. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (17 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6ywx8MAJJLw. Acesso em: 14 julho 
2020. 
 
O PAPEL estratégico do RH nos programas de compliance trabalhista em época de 
Covid-19. Apresentado pelo canal ABRH-CE Seccional Ceará. Participação: Fabiano 
Zavanella; Rafael Marques. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (82 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ie-7fAFb93s. Acesso em: 01 julho 2020. 

O SEGUNDO semestre chegou - da fonte advogados. Apresentado pelo canal Live 2020.2. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (84 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=L0lE8ccc9-o. Acesso em: 08 julho 2020. 

O STF e o comum acordo. Apresentado pelo canal Projeto 14. Participação: Davi Furtado 
Meirelles; Francisco Bernardino Ferreira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (21 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=UeaIRxVP2Nc. Acesso em: 02 julho 2020. 
 
O TRABALHO além do direito do trabalho e seus reflexos na seguridade social. 
Apresentado por Daniele Domingos Monteiro. Participação: Guilherme Feliciano. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCvwousnGLL/. 
Acesso em: 22 julho 2020. 
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O TRANSPORTE coletivo, rodoviário por ônibus e a cadeia produtiva. Apresentado pelo 
canal Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (81 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xnCgCQ2tz1E. Acesso em: 01 julho 
2020. 
 
O IMPACTO da Covid nas relações trabalhistas. Apresentado por Rodolfo Pamplona Filho 
em seu canal do Youtube. Participação: João Paulo Porôpo. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 
min). Disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=6DIYMPxuyTM. Acesso em: 14 
julho 2020. 
 
OS IMPACTOS do home office na saúde mental em tempos de Covid-19. Exibido pelo 
Instagram: @esa.oab.es. Participação: Adriana Calvo. Alexandre Zamprogno. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCb4G45F1N7/. 
Acesso em: 10 julho 2020. 

PLANEJAMENTO de aposentadoria em época de pandemia. Apresentado pelo canal 
Campos Ribeiro Soc de Advogados. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=mIzPvq1LWSo. Acesso em: 17 julho 2020. 
 
PLATAFORMAS digitais e o mercado de trabalho. Apresentado por Raphael Brolio em seu 
perfil no Instagram: @raphaelbrolio. Participação: André Zipperer. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCCJJMaDwf3/. Acesso em: 04 
julho 2020. 

PL DE CONVERSÃO 15/2020 (MP936) e seus efeitos objetivos. Apresentado pelo canal 
Sindicato das empresas de transporte coletivo do ABC. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (100 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mKAfuijnJeQ. Acesso em: 03 julho 2020. 
 
PODER judiciário do Brasil, da Espanha e Portugal na pandemia e cooperação judiciária 
transnacional. Apresentado por AMAT em seu canal do Youtube. Participação: José 
Eduardo de Resende Chaves Júnior. Nuno Coelho. Rosa Maria Virolés. Rosemary de 
Oliveira Pires. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (149 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5RTs9nBcCuY. Acesso em: 14 julho 2020. 
 
PORTARIA conjunta n.20/2020, que estabelece as medidas para prevenção dos riscos de 
transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho. Apresentando por Sirlene Zanon em 
seu perfil no Instagram: @sirlenezanon. Participação: Rodrigo Dias da Fonseca. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCKPDPZnB9-/. 
Acesso em: 08 julho 2020. 

PROGRAMA emergencial de manutenção do emprego e da renda. Apresentado pelo canal 
Confederação Nacional da Indústria. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (93 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=cPrbijNihR8. Acesso em: 17 julho 2020. 
 
REDES sociais e o momento atual, as carreiras pós pandemia. Apresentado por Agência 
URUK  em seu perfil do Instagram: @agenciauruk. Participação: Paula Azzar Mariosa. 
Mário Sergio Cortella. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (48 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CDCzZVNpAqD/. Acesso em: 27 julho 2020 
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REFLEXOS trabalhistas em tempos de pandemia. Apresentando por IBJur em seu perfil do 
Instagram: @ibpjur. Participação: Felipe Alciprete. Leone Pereira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(41 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CCrZieTJy1q/. Acesso em: 21 julho 
2020. 

REFLEXÕES sobre equilíbrio físico e emocional na quarentena. Apresentado pelo canal 
IPOJUR. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (87 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=syHemDBuu14. Acesso em: 02 julho 2020. 

SEMANA de prevenção da saúde mental em tempos de COVID-19. Apresentado pelo canal 
Cultura e Eventos - OAB SP. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (133 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ru15KvLrZUQ&feature=youtu.be. Acesso em: 01 julho 
2020. 

SOFTWARES livres e a gestão da informação nacional. Apresentado pelo canal Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (100 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=quZRcyjjq8E. Acesso em: 04 julho 
2020. 

SUSPENSÃO do contrato de trabalho e redução de jornada. Apresentado pelo canal 
SETCABC. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (92 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2s0qgkjZtNw. Acesso em: 21 julho 2020. 

TERCEIRIZAÇÃO e responsabilidade dos agentes públicos e empregadores em tempos de 
pandemia. Apresentado pelo canal Escola da AGU. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (192 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=m3XWMPROzoI. Acesso em: 17 julho 
2020. 
 
TRABALHO ágil na legislação italiana e pandemia de coronavírus. Apresentando por 
Patrícia Helena em seu perfil de Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: 
Alberto Levi. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CCrU5SEh24C/. Acesso em: 21 julho 2020. 
 
TRABALHO, direito e plataformas digitais. Apresentado por MPT Pernambuco em seu perfil 
no Instagram: @mptpernambuco. Participação: Vanessa Patriota. José Eduardo de 
Resende Chaves Júnior. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CCJ9sUoF6kd/. Acesso em: 08 julho 2020. 
 
TRABALHO por aplicativo no Brasil e no mundo. Apresentado por Descomplicando o Direito 
do Trabalho no Youtube. Participação: José Eduardo de Resende Chaves Júnior. Júlio 
Baía. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (106 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2XHtvgHb5F4. Acesso em: 14 julho 2020. 
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