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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. 

 

 

 
Notícia - Justiça do Trabalho disponibiliza base bibliográfica sobre a Covid-19           
e os reflexos no Direito do Trabalho: A plataforma já reúne mais de 400              
documentos listados  
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/-/justi%C3%A7a-do-trabalho-disponibiliza-base-
bibliogr%C3%A1fica-sobre-a-covid-19-e-os-reflexos-no-direito-do-trabalho 

  

mailto:biblioteca@trt4jus.br
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/-/justi%C3%A7a-do-trabalho-disponibiliza-base-bibliogr%C3%A1fica-sobre-a-covid-19-e-os-reflexos-no-direito-do-trabalho
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/-/justi%C3%A7a-do-trabalho-disponibiliza-base-bibliogr%C3%A1fica-sobre-a-covid-19-e-os-reflexos-no-direito-do-trabalho


    

 

SUMÁRIO 

 

 
1 LEGISLAÇÃO 
 
 
 
 

1.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 
 
 
1.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
 
 
 

2 DOUTRINA 

 

 

 

 

3 CURSOS 
 

 

  



    

 

1 LEGISLAÇÃO 

Documentos referentes à pandemia do Coronavírus catalogados no período de 
01/11/2020 a 30/11/2020. 

A legislação foi subdividida entre: leis federais, decretos, medidas provisórias,  

Para mais informações pode-se consultar: 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19 

 

1.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho            
(CGJT). Ato nº 18, de 10 de novembro de 2020. 

Prorroga, por prazo indeterminado, o Ato nº 11/GCGJT, de 2020, que regulamenta os prazos              
processuais relativos a atos que demandem atividades presenciais, assim como a           
uniformização dos procedimentos para registro e armazenamento das audiências em áudio           
e vídeo e fixa outras diretrizes.  

 

1.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.563, de 2 de novembro 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 55.566, de 8 de novembro de 2020. 

Fica alterado o Decreto nº 55.465, de 05 de setembro de 2020, que 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, institui o Sistema de Distanciamento Controlado e dá outras providências. 
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RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.569, de 9 de novembro 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 55.578, de 16 de novembro 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 55.579, de 16 de novembro de 2020. 

Fica alterado o Decreto nº 55.465, de 05 de setembro de 2020, que 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 epidemiam              
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 55.590, de 23 de novembro 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 55.591, de 24 de novembro de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do              
Decreto nº Fica alterado o Decreto nº 55.465, de 05 de setembro de 2020, que estabelece                
as normasaplicáveis 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. 
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