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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
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1 LEGISLAÇÃO 

Documentos referentes à pandemia do Coronavírus catalogados no período de 
01/03/2020 a 31/11/2020. 

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

 

1.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

BRASIL. Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Estabelece o             
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19),        
altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.982, de 2 de abril de 2020. Altera a Lei nº 8.742, de 7                  
de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização           
da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de            
prestação continuada (BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social          
a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde            
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19)        
responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro                 
de 2020. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.989, de 15 de abril de 2020. Dispõe sobre o uso da                
telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.992, de 22 de abril de 2020. Suspende por 120 (cento               
e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da               
manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos        
prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.993, de 23 de abril de 2020. Dispõe sobre a proibição               
de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao           
combate à epidemia de coronavírus no Brasil. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.995, de 5 de maio de 2020. Dispõe sobre a prestação               
de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins             
lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde           
(SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma             
coordenada no combate à pandemia da Covid-19. 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lcp_2020_173.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lcp_2020_173.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13982.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13982.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13989.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13989.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13992.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13992.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13993.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13993.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13995.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13995.pdf


    

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 nº 13.998, de 14 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 

Mensagem de Veto Total nº 211, de 22.4.2020  - Projeto de Lei nº 702, de 2020, 
que “ Acrescenta dispositivos à Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, para, durante o 
período da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, dispensar o 
empregado da comprovação do motivo de quarentena, nos termos que especifica ”. 

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 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           
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             

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://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://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Msg/VET/VET-211.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Msg/VET/VET-211.htm
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://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
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


    
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.  

BRASIL. Lei Ordinária nº 14.046, de 24 de agosto de 2020. Dispõe sobre o              
adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de              
turismo e de cultura em razão 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 da pandemia da Covid-19. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 14.057, de 11 de setembro de 2020. Disciplina o acordo              
com credores para pagamento com desconto de precatórios federais e o acordo            
terminativo de litígio contra a Fazenda Pública e dispõe sobre a destinação dos             
recursos deles oriundos para o combate à Covid-19, durante a vigência do estado             
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de              
2020; e altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e a Lei nº 8.212, de 24 de                     
julho de 1991. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 14.058, de 17 de setembro 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 Lei nº               
14.020, de 6 de julho de 2020.  

BRASIL. Lei Ordinária nº 14.065, de 23 de setembro de 2020. Autoriza            
pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos realizados no âmbito da           
administração pública; adequa os limites de dispensa de licitação; amplia o uso do             
Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) durante o estado de          
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de             
2020; e altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Decretos Federais 

BRASIL. Congresso Nacional. Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.              
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de                 
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do             
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de             
março de 2020. 

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/lei/federal/lei_2020_14046.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14046.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14057.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14057.pdf
https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14058.pdf
https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14058.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14065.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_14065.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dlg_2020_6.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dlg_2020_6.pdf


    

BRASIL. Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020. Regulamenta a Lei nº              
10.282, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e atividades              
essenciais.  

BRASIL. Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020. Altera o Decreto nº 10.282,               
de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de                 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.  

BRASIL. Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020. Regulamenta a Lei nº 13.982,               
de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção social a              
serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde           
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 

BRASIL. Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020. Altera o Decreto nº 10.282, de                
20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,                 
para definir os serviços públicos e atividades essenciais. 

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.  

Medidas Provisórias 

BRASIL. Medida Provisória nº 922, de 28 de fevereiro de 2020. Altera a Lei nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, a Lei nº 13.334, 
de 13 de setembro de 2016, que cria o Programa de Parcerias de Investimento - 
PPI, e a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que estabelece a organização 
básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.  

BRASIL. Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020. Institui o Programa              
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas            
trabalhistas 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 (Covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá                 
outras providências. 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10282.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10282.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10282.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10292.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10292.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10316.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10316.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10316.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10329.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10329.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10329.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://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_922.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_922.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_936.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_936.pdf


    

BRASIL. Medida Provisória nº 938, de 2 de abril de 2020. Dispõe sobre a              
prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem           
recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação              
dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras            
decorrentes 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).  

BRASIL. Medida Provisória nº 944, de 3 de abril de 2020. Institui o Programa              
Emergencial de Suporte a Empregos.  

BRASIL. Medida Provisória nº 945, de 4 de abril de 2020. Dispõe sobre medidas              
temporárias em resposta à pandemia decorrente da Covid-19 no âmbito do setor            
portuário e sobre a cessão de pátios sob administração militar. 

BRASIL. Medida Provisória nº 966, de 13 de maio de 2020. Dispõe sobre a              
responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados           
com a pandemia da Covid-19.  

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. 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Corregedoria         
Regional da Justiça do Trabalho (CRJT). Portaria Conjunta nº 3.857, de 15 de             
outubro de 2020. Dispõe sobre o Plano de Retomada das Atividades Presenciais            
no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com observância das             
ações e protocolos obrigatórios para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus            
– COVID-19. 
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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 

Decretos Estaduais 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.115, de 12 de março de 2020. Dispõe sobre               
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19 (novo Coronavírus)          
no âmbito do Estado. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.118, de 16 de março de 2020. Estabelece              
medidas complementares de prevenção ao contágio pelo Covid-19 (novo         
Coronavírus) no âmbito do Estado.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020. Declara              
estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul               
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo             
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.129, de 19 de março de 2020. 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. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.130, de 20 de março de 2020. Altera o               
Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, que declara situação de calamidade              
pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção                
e enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo Coronavírus), e dá outras            
providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.135, de 23 de março de 2020. Altera o               
Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, que declara situação de calamidade              
pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção                
e enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo Coronavírus), e dá outras            
providências, e altera 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         
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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.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.136, de 23 de março de 2020. Altera o               
Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de calamidade              
pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção                
e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo Coronavírus), e dá            
outras providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.149, de 26 de março de 2020. Altera o               
Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de calamidade              
pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção                
e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo Coronavírus), e dá            
outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.150, de 28 de março de 2020. Altera o               
Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de calamidade              
pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção                
e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo Coronavírus), e dá            
outras providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020. Reitera a               
declaração de estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio              
Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo              
Covid-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.162, de 3 de abril de 2020. Altera o Decreto                
nº 55.154, de 1º. de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de               
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de                
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo          
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.163, de 3 de abril de 2020. Altera 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. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.177, de 8 de abril de 2020. Altera o Decreto                
nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de calamidade                
pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção                
e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo Coronavírus), e dá            
outras providências.  
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RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.184, de 15 de abril de 2020. Altera o               
Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de                
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de                
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo          
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.185, de 16 de abril de 2020. Altera o               
Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de                
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de                
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo          
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.186, de 16 de abril de 2020. Altera 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. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.188, de 16 de abril de 2020. Institui              
Programa INOVA RS de Apoio ao Enfrentamento do Covid-19 (novo Coronavírus).  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.207, de 29 de abril de 2020. Altera 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.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.208, de 23 de abril de 2020. Altera 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. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.220, de 30 de abril de 2020. Altera o               
Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de                
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de                
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo          
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020. 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            
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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 55.241, de 10 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 em todo o território estadual e dá outras             
providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.247, de 17 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 o território estadual e dá             
outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.248, de 17 de maio de 2020. Decreta a               
aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata 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 55.269, de 24 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 55.270, de 24 de abril 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 55.284, 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            

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55241.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55241.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55247.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55247.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55248.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55248.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55269.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55269.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55270.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55270.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55270.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55284.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55284.pdf


    
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              
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           
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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 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. 
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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. 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. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.413, de 4 de agosto 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            

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55347.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55347.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55361.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55361.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55368.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55368.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55370.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55370.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55383.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55383.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55383.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55384.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55384.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55413.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55413.pdf


    
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 55.414, de 3 de agosto 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 55.428, de 6 de agosto 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 55.431, de 7 de agosto 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 55.433, de 10 de agosto 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 55.435, de 11 de agosto 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 55.444, de 17 de agosto 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 55.454, de 24 de agosto 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             
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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 55.465, de 5 de setembro de 2020. Estabelece              
as normas aplicáveis às instituições e estabelecimentos de ensino situados no           
território do Estado do Rio Grande do Sul, conforme asmedidas 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 55.469, de 7 de setembro 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 55.472, de 10 de setembro 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 55.483, de 14 de setembro 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 55.483, de 14 de setembro 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 55.494, de 21 de setembro 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             
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Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território             
estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.495, de 21 de setembro 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 55.523, de 5 de outubro 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 55.537, de 9 de outubro de 2020. Altera o               
Decreto nº 55.523, de 5 de outubro de 2020, que 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 55.538, de 9 de outubro 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 55.539, de 9 de outubro 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, que institui o Sistema de               
Distanciamento Controlado e dá outras providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.540, de 12 de outubro 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              
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http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55495.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55495.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55523.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55523.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55537.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55537.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55538.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55538.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55539.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55539.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55540.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/estadual/dec_rs_2020_55540.pdf


    
RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.548, de 19 de outubro 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 55.559, de 26 de outubro 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 55.563, 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            
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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           
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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 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. 
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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. 

A SAÚDE psicológica em tempos de pós-modernidade. Apresentado pelo canal 
Ejud13. Participação: Jorge Trindade. João Pessoa: EJUD-13 2020. 1 vídeo (76 
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min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sE1xOH4Q4Vk. Acesso 
em: 04 agosto 2020. 
 
AS EMPRESAS transnacionais e a governança global em tempos de pandemia. 
Participação: Prof. Lucas M. de Souza; Prof. Henrique Araújo Torreira de Mattos. 
Transmitido no perfil EPD no Instagram: @epd.edu.br.  [s.l.,s.l.]: 2020.1 vídeo (59 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CAgEwYgjvTE/. Acesso em 22 
maio 2020. 

AS MEDIDAS provisórias trabalhistas e suas repercussões. Apresentado pelo Dr. 
João Carmelo Alonso, no perfil do Escritório de Advocacia no Instagram: 
@alonsoealonsoadvogados. Participação: Dra. Carla Blanco Pousada. [s.l.;s.n.]: 
2020: 1 vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CAYicIKpJZh/. 
Acesso em: 22 maio 2020. 

AS NOVAS configurações do trabalho hoje e na pós pandemia. Apresentado por 
TRT7 no Youtube. Participação: Luciano Simplício de Farias; Natan Rodrigues 
Junior; José Dari Klein; Antônio Parente. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (131 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7jQEyhSa-u8. Acesso em: 11 
setembro 2020. 

AS NOVAS formas de trabalho no mundo dos aplicativos. Apresentado pelo canal 
TRTCeara. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (121 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=cswA-PQVHyg. Acesso em: 01 junho 2020. 
 
AS NOVAS previsões da conversão da MP 936 em Lei. Apresentado por Rafael 
Lara Martins em seu perfil do Instagram: @rlaramartins. Participação: Leone 
Pereira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBzHJ7dJo0q/. Acesso em: 26 jun 2020. 
 
ASPECTOS criminais em época de pandemia. Apresentado por Yone Frediani e 
exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Fernando José da 
Costa. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CBAyo0sjIKW/. Acesso em: 08 jun 2020. 
 
ASPECTOS materiais e processuais da LGPD e seus reflexos no direito material e 
processual do trabalho. Apresentado por Ejud5 no Youtube. Participação: Leandro 
Fernandez; Edlamar Cerqueira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (115 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pDt1kq_inRs. Acesso em: 04 setembro 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. 
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ASPECTOS relevantes da conversão da MP 936/2020 em Lei. Apresentado por 
Ivani Bramante em seu perfil do Instagram: @ivanicbramante. Participação: Lara 
Marcon. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (48 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CByq0DnlRVo/. Acesso em: 26 jun 2020. 

AS REFLEXÕES para o ambiente de trabalho seguro na região amazônica. 
Apresentado por TRT8 no Youtube. Participação: Georgenor de Sousa Franco Filho; 
Suzy Elizabeth Cavalcante Koury; Raimundo Itamar Lemos Fernandes Junior; Ney 
Stany Morais Maranhão. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (108 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=0k2yRTqMxzk. Acesso em: 25 setembro 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. 
 
ATIVIDADES industriais e Covid-19. Apresentado por Yone Frediani e exibido no 
Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Luciana Freire. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBk1lJ2DCtC/. 
Acesso em: 18 jun 2020. 
 
ATUAÇÃO sindical na pandemia e na pós-pandemia. Exibido no perfil de Instagram: 
@feapa_oficial. Participação: Georgenor Franco Filho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (53 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBjcLvoJQeI/. Acesso em: 18 
jun 2020. 
 
AUDIÊNCIA de instrução por meio telepresencial. Apresentado por Roseline Morais, 
em seu perfil no Instagram: @rosemorais1. Participação: Antônio Fabrício 
Gonçalves. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CAYjnrnhQgd/. Acesso em: 22 maio 2020. 

AUDIÊNCIA de instrução por videoconferência. Apresentado pelo canal Jorge 
Alberto Araujo. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (76 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=LUXEg46706k. Acesso em: 29 junho 2020. 
 
AUDIÊNCIAS e sessões de julgamento no TRT 2ª Região por meios virtuais e 
telepresenciais. Apresentado pela OAB SP Lapa no Facebook: @oabsplapa. 
Participação: Guilherme Miguel Gantus; Wagner Luiz Dias; Luis Rogério Barros. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (126 min). Disponível em: 
https://www.facebook.com/oabsplapa/videos/246452269782931/. Acesso em: 27 
maio 2020. 
 
AUDIÊNCIAS por videoconferência, perspectivas e desafios. Apresentado por 
Juliane Silvério em seu perfil do Instagram: @audienciatrabalhistadeaaz. 
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Participação: Alexandre Agra Belmonte. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (47 min). Disponível 
em: https://www.instagram.com/tv/CBoRictjcYK/. Acesso em: 22 jun 2020. 
 
AUDIÊNCIAS telepresenciais. Apresentado pelo Instagram: @trabalhonotavel. 
Participação: Rodrigo Trindade;Antonio Umberto de Souza Junior. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CDTq_XXpmbK/. 
Acesso em: 23 outubro 2020. 
 
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. 

AUDIÊNCIAS telepresenciais. Apresentado por Luiz Antônio Moreira Vidigal; 
Rogério Moreno de Oliveira. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (11 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IrlYjWMru4c&feature=youtu.be. Acesso em: 12 
maio 2020. 
 
AUDIÊNCIAS telepresenciais e o princípio da nulidade por pressentimento. 
Apresentado por Carla Zannini em seu perfil de Instagram: @carla_zannini. 
Participação: Cleber Martins Sales. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CA8xZTlJe0L/. Acesso em: 08 jun 2020. 

AUDIÊNCIAS telepresenciais panorama nacional. Apresentado por Giovanni 
Olsson. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (95 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=i7uZz3aqMFY. Acesso em: 01 junho 2020. 
 
AUDIÊNCIAS trabalhistas e pandemia. Ministrado pelo Prof. Fabiano Coelho em 
seu perfil do Instagram: @trabalhonotavel. Participação: Prof. Rodrigo Dias. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CA3d5KMpgUW/. Acesso em: 01 jun 2020. 

AUDIÊNCIAS virtuais na justiça do trabalho: perspectivas e polêmicas. Apresentado 
por OAB Pelotas no Instagram: @oabpelotas. Participação: Paula Grill; Francisco 
Rossal. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CE7wOuPne2_/. Acesso em: 11 setembro 2020.  
 
AUDIÊNCIA trabalhista CEJUSC: Segunda Instância. Apresentado por Juliane 
Silvério em seu perfil de Instagram: @audienciatrabalhistadeaaz. Participação: 
Soraya Lambert. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBWQhPOjiGt/. Acesso em: 15 jun 2020. 
 
BATE papo jurídico sobre eSports. Apresentado por Dra. Alessandra da Silva no 
Instagram: @oabsantana_desportivo. Participação: Dr. Antonio Carlos Bratefixe 
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Junior. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CHL7setDC4M/. Acesso em: 24 novembro 2020. 
 
COMÉRCIO internacional e as relações externas do Brasil no contexto da 
Pandemia. Exibido por EPD em seu Instagram: @epd.edu.br. Participação: Lucas 
M. de Souza; Frederico Favacho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBeFqHVDxfH/. Acesso em: 16 jun 2020. 
 
COMO ficam os atos processuais trabalhistas durante a pandemia? Participação: 
Cassiano Peliz; Otávio Amaral Calvet. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (106 min). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=Z0xGlYwZM7U. Acesso em: 12 maio 2020. 
 
COMO retornar às atividades empresariais de maneira segura no pós pandemia? 
Apresentado por ABESE no Youtube. Participação: Juliana Almeida Nunes; Rafael 
Lara Martins; Patricia Roccato. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vcF_TEgtBhk. Acesso em: 03 novembro 2020. 

COMPLEXIDADE do regresso à atividade laboral regular. Apresentado por Yone 
Frediani e exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Duarte 
Abrunhosa. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (50 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBVscS5jk8e/. Acesso em: 15 jun 2020. 
 
COMPLIANCE trabalhista.  Apresentado por Patrícia Helena em seu perfil do 
Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: Camila Cruz. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CEaQ-lDDioU/. Acesso 
em: 31 agosto 2020. 
 
CONCILIAÇÃO do Brasil e Reino Unido. Apresentado pelo Direito do trabalho em 
minutos. Participação: Marco Aurélio Buzzi; José Lucio Munhoz. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 
vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=s2LBL737ZIw&feature=youtu.bhttps%3A%2F%2
Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds2LBL737ZIw&feature=youtu.bee. Acesso 
em: 25 maio 2020. 

CONGRESSO INTERNACIONAL AMAT LABORTECH. Apresentado pelo canal da 
AMAT no Youtube.  [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (276 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NUjhvQCIgGI. Acesso em: 18 maio 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. 

CONSTELAÇÃO familiar. Apresentado pelo canal Direito do Trabalho em minutos. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (55 min). Disponível 
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em:https://www.youtube.com/watch?v=Phj3FXsywtk&feature=youtu.be. Acesso em: 
02 junho 2020. 
 
CONSTELAÇÃO familiar. Ministrado por José Lucio Munhoz em seu perfil de 
Instagram: @jose_lucio_munhoz. Participação: Fátima Zanetti. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CA3dgb9HU0-/. Acesso 
em: 01 jun 2020. 

CONSTITUCIONALIDADE da MP 936/2020. Apresentado pelo canal Pense 
Trabalho, no Instagram: @pensetrabalho.  [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (1 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/tv/B_GMwXppb8l/. Acesso em: 11 maio 
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. 
 
CONSTRUÇÃO do trabalho seguro e decente em tempos de pandemia. 
Apresentado por Tribunal Superior do Trabalho. Participação: Christian Dunker; 
Cristiano Nabuco; Maria Cristina Peduzzi; Delaíde Miranda Arantes. [s.l.;s.n.]: 2020. 
1 vídeo (98 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EyXPdMXchvQ. 
Acesso em: 31 agosto 2020. 
 
CONTRATO especial de trabalho desportivo e os impactos da pandemia. 
Apresentado por ESA OAB SP. Participação: Alessandra da Silva; Patrícia Reali; 
Thiego Leite Cruz; Marco Aurélio Fernandes Galduróz Filho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(109 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=7toS0oPXVBk&feature=youtu.be. Acesso em: 27 
agosto 2020. 
 
CONTROLADORIA jurídica nos escritórios de advocacia. Apresentado por Carla 
Zannini em seu perfil de Instagram: @carla_zannini. Participação: Erika Siqueira. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBMOJPbp-dK/. Acesso em: 10 jun 2020. 
 
CONTROVÉRSIAS MPV 927 e 936. Apresentado por Carla Zannini em seu perfil no 
Instagram: @carla_zannini. Participação: Luciana Sartori. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CB3_h6PJBSE/. Acesso em: 
26 jun 2020. 
 
CONVERSANDO sobre desconsideração da pessoa jurídica. Exibido no Instagram 
da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Thereza Nahas; Maria Eugênia 
Finkelstein. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CA5EH7VjZwx/. Acesso em: 01 jun 2020. 
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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. 
 
COOPERAÇÃO processual. Apresentado por Yone Frediani e exibido no Instagram 
da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Guilherme Gantus. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBdHYoQjJ2i/. Acesso 
em: 16 jun 2020. 
 
CORONAVÍRUS e os impactos trabalhistas: direitos e obrigações dos trabalhadores 
e das empresas. Apresentado por ESA OAB/RS no Instagram: @esa.oab.es. 
Participação: Ricardo Calcini; Simone Malek Rodrigues Pilon. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (57 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBMDpYBjvZg/. 
Acesso em: 10 jun 2020. 

COVID-19: agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho 
infantil. Apresentado pelo canal EJUD2. São Paulo: EDJU-2, 2020. 1 vídeo (178 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ql78GyBjYLY. Acesso em: 
30 junho 2020. 
 
COVID-19: doença do trabalho? Apresentado por Editora Mizuno no perfil do 
Instagram: @editoramizuno. Participação: Rodrigo Dias da Fonseca; Ricardo 
Calcini. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (34 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CEsXxTTDdHp/. Acesso em: 04 setembro 2020.  
 
COVID-19: doença ocupacional. Apresentado por Thiego Leite em seu perfil de 
Instagram: @thiego_leite. Participação: Gustavo Massei Alves. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBEw3t2HfN1/. 
Acesso em: 08 jun 2020. 

COVID-19: medidas provisórias com repercussões nos contratos de trabalho e 
outros debates. Apresentado pelo canal da juíza Elisa Augusta Tavares, no 
Instagram: @elisaatavares. Participação: Luiz Philippe Vieira de Mello. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (55 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CAWMhznj4U3/. Acesso em: 18 maio 2020.  

COVID-19. Apresentado por Ejud13 no Youtube. Participação: Vólia Bomfim Cassar. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (116 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=FtA0NLNK_fY. Acesso em: 20 outubro 2020. 

COVID-19 e greve ambiental. Apresentado por Patrícia Helena Azevedo Lima em 
seu perfil do Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: Georgenor S. 
Franco Filho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CGGaXASj-Sn/. Acesso em: 09 outubro 2020. 
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COVID e o trabalhador rural. Transmitido pela ABDT no instagram: @abdtbrasil. 
Participação: Yone Frediani; Francisco Giordani.  [s.l.,s.l.]: 2020.1 vídeo (59 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CAaJ262gUZN/. Acesso em: 22 maio 
2020. 
 
CRISE Covid: economia e futuro do trabalho. Apresentado por André Zipperer em 
seu perfil do Instagram: @andrezipperer. Participação: Carla Ricchetti. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (43 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CE-Lcf8pV71/. 
Acesso em: 11 setembro 2020.  
 
CRISES econômica e sanitária e os impactos no trabalho. Apresentado por Amatra 
2 no Youtube. Participação: Ruy Braga; Fabio Moterani. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (83 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BTEEbHpsG8c. Acesso 
em: 22 outubro 2020. 

DANO extrapatrimonial. Prevalência do negociado sobre o legislado. Apresentado 
pelo canal Ejud-TRT4. Participação: Fabiano Coelho de Souza; Gustavo Fontoura 
Vieira. Porto Alegre: EJUD-4 2020. 1 vídeo (82 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=jkhxDztyx0Y&t=1s. Acesso em: 25 agosto 2020. 
 
DECISÃO parcial de mérito no processo do trabalho. Apresentado por EMATRA9 no 
Facebook. Participação: Cassio Colombo Filho; Thais Poliana de Andrade; Roberto 
Dala Barba Filho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (76 min). Disponível em: 
https://www.facebook.com/ematra9/posts/3292911850776208. Acesso em: 10 
setembro 2020.  

DERECHOS colectivos y trabajo vía plataformas digitales. Apresentado pelo canal 
Fondecyt Plataformas. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (85 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HlJ9DHnChfo&feature=youtu.be. Acesso em: 30 
junho 2020. 

DESAFIOS da Lei 14.020/2020: empregador web. Apresentado pelo canal IPOJUR. 
Participação: Fabiano Zavanella; Luciana Freire; Sylvio Eugênio de Araújo. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (70 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=yg7XzIGWJzo. Acesso em: 04 agosto 2020. 
 
DESAFIOS da negociação coletiva na crise. Apresentado por Guilherme Ludwing no 
Youtube. Participação: Guilherme Ludwig; Christianne Gurgel; Marcos Gurgel. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=V15xlHZCY64&feature=youtu.be. Acesso em: 22 
outubro 2020. 
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DESAFIOS da sustentação oral em tempos de pandemia. Apresentado por Ricardo 
Calcini no Instagram da Editora Mizuno: @editoramizuno. Participação: Leone 
Pereira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (26 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CFQWmGWjSBG/. Acesso em: 21 setembro 2020. 
 
DESAFIOS do home office. Apresentado pelo canal Larissa Araujo Lins no Youtube. 
Participação: Larissa Araujo Lins; Wolnei Ferreira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (45 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PE2gCzPJp8s. Acesso em: 23 
novembro 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. 

DIÁLOGOS Luso-Brasileiros: a pandemia do COVID-19 e as relações laborais. 
Transmitido no canal do IPOJUR no Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC6qjeTlfdUvlAhyISTWAGug. [s.l, s.n.]: 2020. 1 
vídeo (118 min.).  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MugO70Jk0hI. 
Acesso em: 15 maio 2020. 
 
DIA mundial de combate ao trabalho infantil. Apresentado por João Batista Martins 
César. Participação: Eliana dos Santos Alves Nogueira; José Roberto Dantas Oliva. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (167 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_JZkUmh28AE. Acesso em: 29 jun 2020. 
 
DIREITO adquirido: parte 1. Apresentado pelo canal da EJUD-4 no Youtube. 
Mediador Francisco Rossal de Araújo. Participação: João Paulo Lucena; César 
Zucatti Pritsch. Porto Alegre;EJUD-4: 2020 1 vídeo (102 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6QYxmiX3iGc. Acesso em: 10 jun 2020. 
 
DIREITO adquirido: parte 2. Apresentado pelo canal da EJUD-4 no Youtube. 
Mediador Francisco Rossal de Araújo. Participação: João Paulo Lucena; César 
Zucatti Pritsch. Porto Alegre;EJUD-4: 2020 1 vídeo (113 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=V-sSMKWNd8g. Acesso em: 10 jun 2020. 
 
DIREITO adquirido: parte 3. Apresentado pelo canal da EJUD-4 no Youtube. 
Mediador Francisco Rossal de Araújo. Participação: João Paulo Lucena; César 
Zucatti Pritsch.Porto Alegre; EJUD-4: 2020 1 vídeo (89 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=L_TH3_u_ZdU. Acesso em: 10 jun 2020. 

DIREITO da personalidade na Justiça do Trabalho. Apresentado por Patrícia Helena 
Azevedo Lima em seu perfil do Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: 
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Simone Cruxên. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CFR8qS3jk7f/. Acesso em: 21 setembro 2020. 

DIREITO desportivo: atletas profissionais e COVID-19. Apresentado no perfil da 
ABDT no Instagram: https://www.instagram.com/abdtbrasil/channel/. [s.l, s.n.]: 2020. 
1 vídeo (55 min).  Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CAVAy2XFop4/. 
Acesso em: 18 maio 2020. 

DIREITO do trabalho, solidariedade e pandemia. Apresentado pela Izabella 
Camargo em seu perfil do Instagram: @izabellacamargoreal. Participação: Fabiano 
Zavanella. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível 
em:https://www.instagram.com/tv/CAtiSgQn7Bq/. Acesso em: 28 maio 2020. 

DIREITO do trabalho: diferenças entre Brasil e o Reino Unido. Apresentado pelo 
perfil Amatra7 no Instagram: @amatra7. Participação: Ronaldo Feitosa; José Lúcio 
Munhoz. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBgqO3TD4vO/. Acesso em: 17 jun 2020. 
 
DIREITO do trabalho de crise. Apresentado por Amatra 7 no Instagram: @amatra7. 
Participação: André Braga Barreto; Paulo Carvalho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBMKpKsDeGZ/. Acesso em: 22 
outubro 2020. 
 
DIREITO do trabalho e MP 927. Apresentado por Otávio Calvet. [s.l, s.n.]: 2020. 1 
vídeo (64 min).  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qe62NzOZj64. 
Acesso em: 18 maio 2020. 

DIREITO do trabalho e o coronavírus. Apresentado pelo canal ESA - Escola 
Superior de Advocacia. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (321 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5IiWsknZLp0. Acesso em: 30 junho 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 do trabalho no Reino Unido. Apresentado pelo perfil Amatra12 no 
Instagram: @amatra12brasil. Participação: José Lúcia Munhoz; Sonia Roberts. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBB0GxdAubn/. Acesso em: 08 jun 2020. 
 
DIREITO do trabalho numa hora dessas? Apresentado por AJD no Youtube. 
Participação: Maria de Nazaré Medeiros Rocha; Alessandro da Silva; Daniela 
Muller; Adriana Goulart de Sena Orsini. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (118 min). 
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Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uq5dCwHJceQ&feature=youtu.be. Acesso em: 
23 outubro 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 e processo do trabalho no período da pandemia. Participação: Douglas 
Alencar Rodrigues; Rodrigo Dias da Fonseca. Transmitido no perfil da ABMT no 
instagram: @abmt.online. [s.l.,s.l.]: 2020.1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CANnZ-BjCNY/. Acesso em: 15 maio 2020. 

DIREITO individual do trabalho. Apresentado pelo canal Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo do ABC. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (92 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGwDrJhUDcY. Acesso em: 30 junho 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 humanos e direito do trabalho. Apresentado por Instituto Edésio Passos 
no Youtube. Participação: Sandro Lunard; Marcelo José Ferlin D'ambroso. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (66 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KFGjs-lvrh8. Acesso em: 25 setembro 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. 
 
DISCRIMINAÇÃO laboral na pandemia. Apresentado por Grupo de Estudos 
Jurídicos no Youtube. Participação: Firmino A. Lima; Sheila Bardi; Alex Cavalcante; 
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Marta Bezerra. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (73 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=31bhs-KzK8I. Acesso em: 26 outubro 2020. 

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. 
 
EFEITOS jurídicos da pandemia no Direito do Trabalho. Apresentado por Instituto 
dos Advogados Brasileiros no Youtube. Participação: Daniel Apolônio; João 
Theotonio; Paulo Cavalcanti; Pedro Milioni; Rita Cortez. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (202 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=meoM3RUEU7k. Acesso 
em: 04 setembro 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. 
 
EMPREGOS verdes. Exibido por ADBT Brasil no Instagram: @abdtbrasil. 
Participação: Thereza Nahas; Norma Padilha. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CERXTKkINhx/. Acesso em: 24 agosto 
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. 
 
ESTABILIDADE frente a pandemia Covid-19. Apresentado por Ivani Contini 
Bramante em seu perfil no Instagram: @ivanicbramante. Participação: Bruno 
Gualda. [s.l., s.n.]: 2020 1 vídeo (53 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBMDQKzjBIT/. Acesso em: 15 jun 2020. 
 
ESTRATÉGIAS da advocacia nos julgamentos virtuais trabalhistas. Apresentado por 
Carla Zannini em seu perfil de Instagram: @carla_zannini. Participação: Ricardo 
Calcini. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBRcuOmJJwI/. Acesso em: 15 jun 2020. 

EXISTE um novo direito do trabalho? Apresentado por Patrícia Helena Azevedo 
Lima em seu perfil do Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: Rafael L. 
Martins. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CFiXLuJjuPU/. Acesso em: 25 setembro 2020. 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Participação: Thiago Marrara; Tulio 
Massoni; Flavia Trentini; Alice Voronoff; Leonardo Oliveira da Silva; Marcos 
Nóbrega. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (142 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NT451CwnbQA. Acesso em: 26 maio 2020. 
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FIM da MP 927/2020: reflexo nos contratos de trabalho. Apresentado pelo canal 
AFT TV. Participação: Leonardo Bello; Ricardo Calcini; Ronald Sharp. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (67 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WHwC0vHA0Bg. Acesso em: 04 agosto 2020. 
 
FORÇA maior e pandemia. Apresentado pelo Instagram: @trabalhonotavel. 
Participação: Rodolfo Pamplona Filho; Antonio Umberto de Souza Junior. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CDR85ngJsSi/. Acesso em: 23 outubro 2020. 
 
FUTURO del derecho del trabajo a partir del Covid-19. Apresentado por Thereza 
Nahas e exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Martha 
Monsalve. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (53 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CBDrlFmDPY9/. Acesso em: 08 jun 2020. 
 
FUTURO do direito do trabalho. Apresentado por Patrícia Helena Azevedo Lima em 
seu perfil do Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: Sônia Mascaro. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CFQXqmqDx85/. Acesso em: 21 setembro 2020. 
 
GESTÃO estratégica da execução trabalhista. Apresentado por Ejud4 no Youtube. 
Participação: Cláudio Mascarenhas Brandão; Marcelo Caon Pereira. Porto Alegre: 
EJUD-4, 2020. 1 vídeo (155 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pFE-2DMqN60. Acesso em: 17 setembro 2020.  
 
HERMENÊUTICA constitucional em tempos de Coronavírus. Apresentado por Yone 
Frediani e exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Manoel 
Jorge. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (52 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBvH9hHj6Mc/. Acesso em: 23 jun 2020. 
 
HISTÓRIA do direito do trabalho. Apresentado por Associação dos Magistrados 
Brasileiros no Youtube. Participação: Caetano Levi Lopes; Francisco Rossal de 
Araújo; Juiz Paulo Roberto Dornelles Junior; Claudia Marcia. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(58 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=C-oR8LOeVwc. Acesso 
em: 11 setembro 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. 

IMPACTO del covid-19 en las relaciones laborales en Latinoamérica. Apresentado 
pelo canal Universitas Fundación no Youtube. Participação: Jorge Boucinhas Filho; 
Hector Humeres Noguer; Adriana López López; Marco Meíja Acosta; Leobardo 
López Morales. In: et al. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (129 min). Disponível em: 
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https://www.youtube.com/watch?v=V40sHBX6Y9o&feature=youtu.be. Acesso em: 
27 novembro 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. 
 
IMPACTOS da crise econômica. Apresentado por Ejud10 no Youtube. Participação: 
Edilson Enedino das Chagas; Flávia Simões Falcão. Brasília: EJUD-10, 2020. 1 
vídeo (91 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JXFMTOsz4Io. 
Acesso em: 22 outubro 2020. 

IMPACTOS da pandemia nas relações de trabalho. Apresentado por Rodolfo 
Pamplona Filho. Participação: Bruna Campos. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (48 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8W4SszxJq-U. Acesso em: 11 
maio 2020. 

IMPACTOS da pandemia no direito desportivo. Apresentado por Carla Blanco 
Pousada em seu perfil no Instagram: @carlablancoadv. Participação: Alessandra da 
Silva. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (54 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBg3QU7gILO/. Acesso em: 17 jun 2020. 
 
IMPACTOS da pandemia nos contratos de trabalho. Apresentado por Rodolfo 
Pamplona Filho. Participação: Paulo Alberto Carneiro. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pI9ksOITqPI. Acesso em: 
26 jun 2020. 
 
IMPACTOS da pandemia nos setores regulados. Apresentado pela Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto. Participação: Alexandre Santos de Aragão; Alice Voronoff; 
Maria Hemília Fonseca; Mario Augusto Carboni. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (152 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tJPEwURWgC4. Acesso em: 25 
maio 2020. 
 
IMPACTOS do Coronavírus nas relações de trabalho. Participação: Dr. Leone 
Pereira; Apresentado pela Ana Luiza Castro no perfil da OAB Barueri no Instagram: 
@oabbarueri. [s.l.,s.l.]: 2020.1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CAeBxuhAm8p/. Acesso em: 22 maio de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=V40sHBX6Y9o&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/tv/CCHcK6nlha5/
https://www.youtube.com/watch?v=JXFMTOsz4Io
https://www.youtube.com/watch?v=8W4SszxJq-U
https://www.youtube.com/watch?v=8W4SszxJq-U
https://www.instagram.com/tv/CBg3QU7gILO/
https://www.youtube.com/watch?v=BNg0wf8PXrw
https://www.youtube.com/watch?v=pI9ksOITqPI
https://www.youtube.com/watch?v=tJPEwURWgC4
https://www.instagram.com/p/CAeBxuhAm8p/


    

IMPLICAÇÕES trabalhistas da antecipação dos feriados em SP. Apresentado pelo 
canal Migalhas. Participação: Ricardo Calcini. [s.l;s.n.]: 2020. 1 vídeo (68 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5ll9hDjqzxU&feature=youtu.be. 
Acesso em: 21 maio 2020. 

INFOXICAÇÃO x direito de desconexão em tempos de pandemia. Apresentado por 
Rodolfo Pamplona Filho. Participação: Mauro Schiavi. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (46 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BNg0wf8PXrw. Acesso em: 
11 maio 2020. 

INTELIGÊNCIA artificial e direito: presente e futuro. Apresentado pelo canal TV 
Fadi. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (123 min). Disponível 
em:https://www.youtube.com/watch?v=N4SlMLUp7qk. Acesso em: 04 junho 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. 
 
INTERPRETAÇÃO do STF sobre o Direito do Trabalho emergencial. Apresentado 
pelo canal da EJUD-4 no Youtube. Mediado por Cesar Zucarri Pritsch; Rodrigo 
Trindade de Souza. Porto Alegre: EJUD-4, 2020 1 vídeo (123 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=OEKQwJHdHi8. Acesso em: 18 jun 2020.  

JORNADA: trabalho, justiça e o mundo pós pandemia. Apresentado pelo canal 
Ejud16. Participação: Participação: Andrea Krust. São Luís:TRT-16, 2020. 1 vídeo 
(57 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j_pjB_6Kimc. Acesso 
em: 20 agosto 2020. 

JORNADA: trabalho, justiça e o mundo pós pandemia. Apresentado pelo canal 
Ejud16. Participação: Participação: Homero Batista Mateus da Silva. São 
Luís:TRT-16, 2020. 1 vídeo (61 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZI353HRVR1g&t=8s. Acesso em: 20 agosto 
2020. 

JULGAMENTOS virtuais e por videoconferência. Apresentado por Leone Pereira e 
Ricardo Calcini. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kjsu6rMykkg. Acesso em: 11 maio 2020. 

JUSTIÇA do Trabalho no Reino Unido. Apresentado por José Eduardo Chaves 
Júnior; José Lucio Munhoz. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (60 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4NZ3VCm7HFM. Acesso em: 12 maio 2020. 
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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. 

LEI 14.020. Apresentado por Patrícia Helena Azevedo Lima em seu perfil do 
Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: Fabíola Marques. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CF2AKX5jGcG/. Acesso em: 05 outubro 2020. 
 
LGPD, direito à intimidade e o direito do trabalho. Apresentado por AMATRA9 no 
Facebook. Participação: Amaury Haruo Mori; André Golçalves Zipperer; Roberto 
Dala Barba Filho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (75 min). Disponível em: 
https://www.facebook.com/ematra9/videos/3235840839870098/. Acesso em: 02 
setembro 2020. 
 
LGPD, direito à Intimidade e o direito do Trabalho. Apresentado por AMATRA9 no 
Youtube. Participação: Amaury Haruo Mori; André Gonçalves Zipperer; Roberto 
Dala Barba Filho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (75 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=t9KPBPPaNCA. Acesso em: 10 setembro 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. 

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. 

LUCES y sombras del teletrabajo en la emergencia sanitaria del COVID 19”. 
Apresentado pelo perfil da ABDT no Instagram: @abdtbrasil. Participação: Thereza 
Nahas e Juan Raso. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (54 min). Disponível 
em:https://www.instagram.com/tv/CAfvW6iFgEk/. Acesso em: 22 maio 2020. 
 
MANDADO de segurança individual e coletivo na justiça do trabalho. Apresentado 
por Júlio César Bebber e exibido no perfil de Instagram: @editoraventuroli. 
Participação: Rafael Lara Martins. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (54 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CDuYgyJF43O/. Acesso em: 20 agosto 2020. 
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MANUTENÇÃO dos Contratos de Trabalho Pós-Pandemia. Apresentado pela 
desembargadora Ivani Contini Bramante, em seu perfil no Instagram: 
@ivanicbramante.  [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível 
em:https://www.instagram.com/tv/B_8GugAgb7i/. Acesso em: 11 maio 2020. 
 
MEDIAÇÃO e arbitragem. Apresentado por Thereza Nahas e exibido no Instagram 
da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Cláudio Finkelstein. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (56 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBNq6dYjA99/. Acesso 
em: 10 jun 2020. 

MEDIDAS governamentais - MP 936, Decreto 10422 e Lei 14020/20 - proteção do 
emprego e renda? Apresentado pelo canal ESA OAB SP. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(52 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g5stWk-B7RI. Acesso 
em: 04 agosto 2020. 

MEDIDAS trabalhistas emergenciais: MP 927. Ministrado por Homero Batista 
Mateus da Silva. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (124 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YWECa7IGyfI. Acesso em: 11 maio 2020. 

MEDIDAS trabalhistas emergenciais: MP 936. Ministrado por Homero Batista 
Mateus da Silva. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (117 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=RBPxPDC-pRU. Acesso em: 11 maio 2020. 

MEDIDAS trabalhistas para enfrentamento do Coronavírus. Apresentado pela 
advogada Carla Zannini em seu perfil no Instagram: @carla_zannini. Participação: 
Rodrigo Dias da Fonseca.  [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CAYuLxUpGtR/. Acesso em: 22 maio 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. 

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. 
 
MIGRAÇÕES internacionais e trabalho: desafios na pandemia da Covid-19. 
Apresentado por TVMPT no Youtube. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (121 min). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=mILMj4lk6do. Acesso em: 22 outubro 2020. 
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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. 

MP 936/2020: Repercussões e os reais impactos nas relações de trabalho. 
Mediação: Rozi Engelke; participação: Eugênio Hainzenreder Júnior, Renato 
Kliemann Paese. Apresentado pelo canal da EJUD-4 no Youtube. [s.l., s.n.]: 2020 1 
vídeo (106 min).  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fzr-2Nk0y7k. 
Acesso em: 21 maio 2020. 

MUNDO do Trabalho, as Novas Tecnologias e Temas Correlatos. Participação: 
Antonio Parente; Pepe Chaves; Raimundo Dias Neto. [s.l., s.n.]: 2020 1 vídeo (113 
min).  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qGameHLzcHM. Acesso 
em: 15 maio 2020. 

NANOTECNOLOGIA e os reflexos no ambiente de trabalho. Apresentado pelo canal 
Escola Judicial TRT4 - Núcleo de EAD no Youtube. Participação: Marcela Casanova 
Viana Arena; Wilson Engelmann. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (110 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=1iZhqyH9OpY. Acesso em: 23 novembro 2020. 

NANOTECNOLOGIA no direito do trabalho. Apresentado por TRT15 no Youtube. 
Participação: Guilherme Guimarães Feliciano; Samuel Hugo Lima. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (124 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4F58Jq-tqhY. 
Acesso em: 22 outubro 2020. 

NEGOCIAÇÃO coletiva em tempos de pandemia - direito coletivo do trabalho. 
Apresentado pelo canal Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (20 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=UnD8v7nTn0o. Acesso em: 30 junho 2020. 
 
NEGOCIAÇÃO coletiva no contexto da pandemia. Apresentado pelo Instagram: 
@trabalhonotavel. Participação: José Eymard Loguércio;Antonio Umberto de Souza 
Junior. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CDL8rwjJSYd/. Acesso em: 23 outubro 2020. 
 
NEGÓCIOS processuais e Processo do Trabalho: visões da magistratura e da 
advocacia. Apresentado por Otávio Calvet em seu perfil no Instagram: 
@otaviocalvet. Participação: Cassiano Peliz. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CB1ec3Rl4yu/. Acesso em: 26 jun 
2020. 
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NOVA advocacia em tempos de pandemia. Apresentado pelo Instagram: 
@trabalhonotavel.Participação: Osmar Paixão Cortes; Antonio Umbertode Souza 
Junior. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CDJetdDpGts/. Acesso em: 23 outubro 2020. 
 
NOVA MPV-936: suspensão do contrato de trabalho e redução de salário e jornada 
durante a pandemia do Covid-19. Apresentado por Carla Zannini em seu perfil do 
Instagram: @carla_zannini. Participação: Otavio Calvet. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBy1tsdJMtj/. Acesso em: 26 jun 
2020. 
 
NOVAS economias. Apresentado por Thereza Nahas e exibido no Instagram da 
ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Antonio Carlos Aguiar. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (56 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CA-NnbKj2w8/. Acesso 
em: 08 jun 2020. 

NOVAS formas de subordinação. Apresentado por Patrícia Helena Azevedo Lima 
em seu perfil do Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: Lorena V. 
Porto. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CGIBWDkDb5N/. Acesso em: 09 outubro 2020. 
 
NOVAS relações de trabalho. Exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. 
Participação: Gilberto Stürmer; Sônia Mascaro. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBQPHw_DCeS/. Acesso em: 10 jun 
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. 
NOVO direito do trabalho. Apresentado por TRT 1 no Youtube. Participação: 
Taciella Cylleno; Guilherme Feliciano. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (121 min). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=XEUwF7vK40c&feature=youtu.be. Acesso 
em: 23 outubro 2020. 
 
NOVOS conceitos operacionais para o direito do trabalho. Apresentado pela Escola 
Superior de Advocacia, em seu perfil no Instagram: @esa_oabmg. Participação: 
Doutor Pepe Chaves.. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CAYx0gVFpD3/. Acesso em: 22 maio 2020. 
 
NOVOS desafios da advocacia, do direito e do mercado de trabalho. Apresentado 
pelo canal OAB TV ES no Youtube. Participação: José Carlos Rizk Filho; Anabela 
Galvão; Rodolfo Amadeo; Gabriela Vargas. In: et al. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (261 
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min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bI07sYOlq7s. Acesso em: 
26 novembro 2020. 

NOVOS horizontes para relações laborais. Apresentado por Ricardo Calcini em seu 
perfil do Instagram: @ricardo_calcini. Participação: Carolina Tupinambá. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (52 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CAvumjJjaDl/. 
Acesso em: 28 maio 2020. 

NOVOS modelos de organização do trabalho. Apresentado por Amatra 2 no 
Youtube. Participação: Nuria Lopes; Raquel Marcos Simões. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(67 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6eT-6gcLrVY. Acesso 
em: 22 outubro 2020. 

NOVOS pilares para uma economia que contemple o direito do trabalho. 
Apresentado por TRT 5 no Youtube. Participação: Ana Frazão; Danilo Gaspar. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (121 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnVfdu6h7vw. Acesso em: 29 outubro 2020. 

NOVOS rumos? Um novo olhar para a advocacia. Apresentado por ESA OAB SP no 
Youtube. Participação: Rafael Lara Martins; Afonso Paciléo Neto; Thiego Leite Cruz; 
Marco Aurelio Fernandes Galduróz Filho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (109 min). 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=yMNQIKz43Gs&feature=youtu.be. Acesso em: 
17 setembro 2020.  

O COVID-19 levantou o véu das fragilidades da estrutura sindical brasileira? 
Apresentado por Maria Lucia Benhame e Christina de Almeida Pedreira. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (135 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=dpEDLti8jtw. Acesso em: 12 maio 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 contemporâneo e sua interpretação: relevância do direito 
comparado. Apresentado pelo canal Escola Judicial TRT4 - Núcleo de EAD no 
Youtube. Participação: José Felipe Ledur; Roger Raupp Rios; Sayonara Grillo. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (112 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vvcbko-YDjI. Acesso em: 23 novembro 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 
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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. 
 
O FATO do príncipe. Apresentado por Patrícia Helena Azevedo Lima no seu 
Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: Juliana C. Luvizotto. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (93 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CHAutGCjHy5/. Acesso em: 03 novembro 2020. 

O FUTURO do direito do trabalho. Apresentado por FADISP no Youtube. 
Participação: Maria Helena Mallmann; Francisco Jucá. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo ( 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=K5PDeTcEcec. Acesso em: 
08 outubro 2020. 

O FUTURO do trabalho. Apresentado por Jurídico Interno no perfil do Instagram: 
@juridicointerno. Participação: André Zipperer; Sara Lopes; Natalia Souza. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CGV3akXlHah/. Acesso em: 16 outubro 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. 
 
O IMPACTO da pandemia no mundo do trabalho. Apresentado por Escola Judicial 
TRT PR no Youtube. Participação: Adeildo Nascimento; Rosangela Fricke; Valéria 
Rodrigues Franco da Rocha; Marcus Aurelio Lopes. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (120 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5A1f657hYXM. Acesso em: 
03 novembro 2020. 

O IMPACTO da reforma trabalhista no mercado de trabalho, em tempos de 
pandemia. Apresentado por Chiquinho Moraes em seu perfil do Instagram: 
@moraes_chiquinho. Participação Guilherme Feliciano. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CDEqPVzpKmW/. Acesso em: 
23 outubro 2020. 
 
OIT lança plataforma com vídeos sobre impactos da Covid-19 no mundo do trabalho 
https://www.ilo.org/Covid-19-stories/es/ 
 
O JUIZ humanista em tempos de pandemia. Apresentado por AMATRA 12 no 
Youtube. Participação: Maria Beatriz Gubert; Ana Carolina Zaina. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
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vídeo (58 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0JHhkxBMXk4. 
Acesso em: 29 outubro 2020. 

O MÉTODO Harvard de negociação e os dissídios trabalhistas. Apresentado por 
José Afonso Dallegrave Neto. [s.l, s.n.]: 2020. 1 vídeo (90 min).  Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GdWvwkc0YRw. Acesso em: 28 maio 2020. 

O MICROEMPREENDEDOR do aplicativo e o terraplanismo. Apresentado por 
Ejud13 no Youtube. Participação: Vanessa Patriota da Fonseca. João Pessoa: 
TRT-13, 2020. 1 vídeo (111 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_GiTMoXB9Yc&t=6s. Acesso em: 04 setembro 
2020. 

O MUNDO do trabalho: fordismo, toyotismo e a transição para a digitalização. 
Apresentado por ANAMATRA. Participação: Maurício Godinho Delgado; Felipe 
Estrela; Noema Porto. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (135 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gNhDM9haru4. Acesso em: 26 agosto 2020. 
 
ÔNUS da prova no processo do trabalho. Apresentado por Leone Pereira em seu 
instagram: @professorleonepereira. Participação: Fabiano Coelho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (38 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBMWECHhN5g/. 
Acesso em: 10 jun 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 da liderança em tempos de incertezas. Apresentado pelo Instagram 
ASSAT no Instagram: @assat_se_. Participação: Cristiane Barreto. [s.l.;s.n.]: 2020. 
1 vídeo (52 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CA_YxoVBZVo/. 
Acesso em: 08 jun 2020. 
 
O PAPEL das novas tecnologias durante e depois da Pandemia do Coronavírus. 
Moderadores: Lourdes Mella Méndez;  Fabiano Zavanella. Expositores: Alicia 
Richart; Juan Miguel Márquez; Luz Rodríguez. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (119 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OS6Pi6Xjx5M. Acesso em: 11 
maio 2020. 

O PAPEL do gestor na preservação da saúde mental do trabalhador na COVID-19. 
Participantes: Josie Jardim; Tânia Veríssimo; Paula Collesi; Francesca Columbu. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (70 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=mf8vBaojvHQ. Acesso em: 11 maio 2020. 

O PAPEL do parlamento no combate ao Covid-19. Ministrado pelo Prof. Fernando 
Passos em seu perfil do Instagram: @prof.fernandopassos. Participação: Dr. 
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Rodrigo Maia. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (48 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CA0OB13DKiw/. Acesso em: 01 jun 2020. 
 
O PAPEL dos sindicatos e das associações diante das repercussões da pandemia 
nas relações de trabalho. Apresentado pelo canal Academia Brasileira Direito do 
Trabalho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=MJmZYWwsABE. Acesso em: 29 junho 2020. 

O PAPEL e a atuação da justiça do trabalho no mundo pós-pandemia. Apresentado 
por Ejud13 no Youtube. Participação: Douglas Alencar Rodrigues. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (94 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RV9hGCAVyHs. 
Acesso em: 17 setembro 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 PROCESSO do trabalho em período de isolamento presencial. Apresentado por 
Rodolfo Pamplona Filho. Participação: Mauro Schiavi. [s.l.; s.l.]: 2020. 1 vídeo (56 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2ynfp6Pjihw. Acesso em: 
11 maio 2020. 

O PROTAGONISMO da Justiça do Trabalho em época de coronavírus. Apresentado 
por Rodolfo Pamplona Filho. Participação: Francisco Rossal de Araújo. [s.l.; s.l.]: 
2020. 1 vídeo (44 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=r-kjM-Ejz5g. Acesso em: 11 maio 2020. 

O QUE a advocacia pode esperar após o COVID-19. Moderação: Eduardo Perez 
Salusse. Participantes: Antonio Claudio Mariz De Oliveira; Maria Rita Ferragut; 
Ricardo Luiz De Toledo Santos Filho; José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (89 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KdNM2GQa9kU. Acesso em: 11 maio 2020. 

O QUE aprendemos sobre o trabalho na pandemia? Apresentado por Rodolfo 
Pamplona Filho. Participação: Ricardo Guimarães. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (53 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=33ZimL1RgfQ. Acesso em: 11 
maio 2020. 

OS DESAFIOS da advocacia trabalhista em tempos de pandemia. Apresentado por 
GAJ em seu perfil no Instagram: grupo_apoio_juridico. Participação: Fábio Bastos; 
Leone Pereira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CB1lL0-Jwbi/. Acesso em: 26 jun 2020. 
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OS DESAFIOS das novas tecnologias para a nova advocacia trabalhista. 
Apresentado por Mariana Bega e Fabiano Zavanella no perfil de Instagram da 
Comissão de Cultura e Eventos da OAB Jaú: @culturaeventosjau. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em:https://www.instagram.com/p/CAYyDqRpuln/. Acesso 
em: 20 maio 2020. 

OS DESAFIOS da SST após a pandemia da Covid-19. Apresentado por TRT 15 no 
Youtube. Participação: Hudson de Araújo Couto; Élcio Carneiro Carvalho Júnior; 
Sebastião Geraldo de Oliveira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (180 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmdJM07H1Ns. Acesso em: 23 outubro 2020. 
 
OS EFEITOS da Covid-19 nas relações materiais e processuais do trabalho. 
Apresentado pela AASP no Youtube. Participação: Maria Cristina Peduzzi; Ricardo 
Pereira de Freitas Guimarães; Carla Romar; Luís Carlos Moro. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (311 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1VcGQ3l6MDg. 
Acesso em: 03 novembro 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. 
 
OS IMPACTOS da pandemia na organização do trabalho. Apresentado por ANPT 
no Youtube. Participação: Cláudia Morgado; Miguel Corticeiro Neves; Cynthia Maria 
Simões Lopes; José Antonio Vieira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (105 min). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=raGZjV91IgM&feature=youtu.be. Acesso em: 
26 outubro 2020. 
 
OS IMPACTOS da pandemia no trabalho infantil. Apresentado por Patrícia Helena 
no seu Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: Gabriela M. T. Aquino. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (74 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CHQJQTSDxBV/. Acesso em: 24 novembro 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. 
 
OS REFLEXOS da pandemia no futebol brasileiro. Apresentado por Rodolfo 
Pamplona Filho. Participação: Alexandre Agra Belmonte. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(58 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IEEs1zB4u0g. Acesso 
em: 26 jun 2020. 
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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. Apresentado por Juliane Silvério em seu 
perfil no Instagram: audienciatrabalhistadeaaz. Participação: Guilherme Feliciano. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBNzR5HDS0C/. Acesso em: 10 jun 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. 

O TRABALHO dos entregadores via aplicativo. Apresentando pela Clínica Direito do 
Trabalho UFPR. Participação: Paula Freitas, Sidnei Machado; Renan Kalil; Maria 
Aparecida Bridi. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (89 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ce_fBwtXUXs. Acesso em: 25 maio 2020. 

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 “NOVO” normal no direito e processo do trabalho. Apresentado pelo canal 
Trabalho em Debate. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (524 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gin1Ng21lws. Acesso em: 04 agosto 2020.  

PANDEMIA: como as empresas devem atuar em relação a nova portaria do 
Governo Federal. Apresentando por Mosello Lima Advocacia no perfil do Instagram: 
@mosellolima. Participação: Marcelo Sena; Tairo Moura. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(56 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBwUTdzqJaD/. Acesso em: 
26 jun 2020. 

PANDEMIA. Acordo judicial trabalhista. Força maior x coisa julgada x fato do 
príncipe.  Apresentado por Ejud13 no Youtube. Participação: André Araújo Molina. 
João Pessoa: TRT-13 2020. 1 vídeo (109 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=CB505NEGYZc. Acesso em: 04 setembro 2020. 

PANDEMIA e o futuro do trabalho. Apresentado por Anamatra no Youtube. 
Participação: Noemia Porto; Gabriela Neves Delgado. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IXdmo5uklo8. Acesso em: 
22 outubro 2020. 
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PANDEMIA e transtornos mentais: depressão, ansiedade e síndrome de Burnout. 
Apresentado por ESA OAB SP no Youtube. Participação: Lídia Cristine Gourlart 
Ribeiro Figueiredo; Andreia Gavassi Bazan; Rosa Boscariol Bataini Polizel; Thiego 
Leite Cruz; Marco Aurélio Fernandes Galduróz Filho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (146 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZgAv0-ZJ2k4&t=8s. Acesso 
em: 09 setembro 2020.  

PANORAMA do teletrabalho nos estados. Apresentado por Sobratt no Youtube. 
Participação: Lucineide Cruz; Joselma Oliveira; Adriano Boscatte; Edson Mattos; 
Simone Metello; Eduardo Gaelzer; Liliane Guedes; Luciana Slosbergas. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (123 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=B1Dn_LdIIl4&feature=youtu.be. Acesso em: 05 
outubro 2020. 

PERIGO no contrato em tempo de pandemia. Apresentado por Rodolfo Pamplona 
Filho. Participação: Edvaldo Brito. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EtU-5i2bO2Y. Acesso em: 26 jun 2020. 

PERSPECTIVA da magistratura do trabalho para a pós-pandemia. Apresentado 
pela ABDT no canal do youtube. Participação: Agra Belmonte; Claudia Soares; 
Sérgio Torres. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (102 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=tHuriD3dAbU&feature=youtu.be. Acesso em: 30 
jun 2020. 

PERSPECTIVAS para o pós pandemia nas relações de trabalho. Apresentado por 
curso de direito da Estácio campus Nova Friburgo no Instagram: @direitofriburgo. 
Participação: Leone Pereira; Paula Farsoun. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (51 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CEkqVR4DWoF/. Acesso em: 02 
setembro 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: discussões Brasil x Califórnia. Apresentado por ESA OAB 
SP no Youtube. Participação: André Gonçalves Zipperer; Marco Aurélio Fernandes 
Galduróz Filho; Thiego Leite Cruz. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (121 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=hPvKVu5eb-w. Acesso em: 02 setembro 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. 
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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. 

POLÍTICA de teletrabalho e home office: boas práticas e adequações jurídicas 
necessárias. Apresentado por ZALAF. Participação: Guilherme Gut; Ricardo Della 
Torre; Anna Lee Carr de Muzio; Gabriel Campos. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (77 min). 
Disponível em: https://webinar.center/join/SUB2631. Acesso em: 16 outubro 2020. 
 
POR QUE as empresas são condenadas na Justiça do Trabalho. Apresentado por 
José Affonso Dallegrave Neto no seu Instagram: @dallegrave_neto. Participação: 
Ana Paula Pavelski. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (43 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CHd014NnrmY/. Acesso em: 24 novembro 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. 
 
PRECEDENTES no processo do trabalho. Apresentado por EJTRT6 no Youtube. 
Participação: Marcílio Mota. Cesar Pritsch. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (102 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9NKkbs05JyU. Acesso em: 10 
setembro 2020.  
 
PRECEDENTES nos TRTs e Tribunais Superiores: visão comparativa. Apresentado 
pelo canal Ejud-TRT4 no Youtube. Participação: Luiz Philippe Vieira Mello Filho; 
Paulo de Tarso Vieira Sanseverino; Cesar Zucatti Pritsch. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(127 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iTKXIivPKno&t=15s. 
Acesso em: 27 agosto 2020. 
 
PRECONCEITOS implícitos no Direito do Trabalho: uma análise econômico 
comportamental. Apresentado por Fabiano Zavanella em seu perfil no Instagram: 
@proffabianozavanella. Participação: Maria Cristina Mattioli. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBy5LTllLIH/. Acesso em: 26 
jun 2020. 
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PRINCIPAIS impactos da pandemia nos contratos de trabalho no mundo. 
Apresentado por ESA OAB SP no Youtube. Participação: Reinado de Francisco 
Fernandes; Antonio Rodrigues de Freitas; Jose Lucio Munhoz; Ligia Ramia 
Munerati; Jorge Matsumoto; Duarte Abrunhosa; Thiego Leite Cruz; Marco Aurélio 
Fernandes Galduróz Filho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (149 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=P7CG9Xd_6Hc. Acesso em: 20 outubro 2020. 

PRINCÍPIO da cooperação processual em tempos de pandemia. Apresentado pelo 
canal Associação Mineira dos advogados trabalhistas. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (125 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=55gGJamqS6I. Acesso em: 
04 junho 2020. 

PRINCÍPIO do não retrocesso social para um direito do trabalho em crise. 
Apresentado por TRT 5 no Youtube. Participação: Daniela Muradas; Guilherme 
Ludwig. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (123 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=L_FWs4fHRJc. Acesso em: 23 outubro 2020. 
 
PROCESSO de trabalho em tempos de pandemia. Apresentado por Yone Frediani e 
exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Mauro Schiavi. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CB0Sgm7D8zD/. Acesso em: 24 jun 2020. 
 
PROCESSO trabalhista eficiente no cenário da pandemia. Apresentado por Yone 
Frediani e exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: 
Guilherme Ludwig. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CA7o30BjTp9/. Acesso em: 08 jun 2020. 

PRODUÇÃO do conhecimento científico: métodos e técnicas de pesquisa. 
Apresentado pelo canal Eagro UFRR. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (90 min). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=UJDA_RUARvo. Acesso em: 30 junho 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. 
 
READEQUAÇÃO do direito do trabalho. Apresentado por Yone Frediani e exibido no 
Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Raimar Machado. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CEjYqEdjcNJ/. 
Acesso em: 02 setembro 2020. 
 
RECONHECIMENTO de vínculo do motorista de aplicativo. Apresentado por 
Sindicato de Motoristas de Aplicativo do Estado do Pará no Instagram: @sindtapp. 
Participação: José Eduardo Pepe Chaves Jr. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CEFqzl3HxoU/. Acesso em: 20 agosto 
2020. 
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RECUPERAÇÃO econômica pós COVID-19: agropecuária. Apresentado pelo perfil 
ABDT Brasil no seu Instagram: @abdtbrasil. Participação: Thereza Nahas; 
Fernando Silveira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CAsMHeNDR0E/. Acesso em: 27 maio 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 

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. 

REFLEXÕES sobre o mundo durante e pós-pandemia. Apresentando por EJ9 no 
Youtube. Participação: Marcelo Gleiser. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (77 min). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=hquRqDPapmg. Acesso em: 05 outubro 
2020. 
 
REFLEXOS da pandemia no direito do trabalho. Apresentado por Ordem dos 
Advogados do Brasil RJ. Participação: Leone Pereira; Antonio Tadeu; Michelle 
Magalhães; Everaldo Espindola. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (83 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CFIuG8cA0mB/. Acesso em: 17 setembro 2020.  

REFLEXOS trabalhistas do Coronavírus. Apresentado por Leonardo Pantaleão em 
seu perfil do Instagram: @leo_pantaleao. Participação: Leone Pereira. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (45 min). Disponível 
em:https://www.instagram.com/tv/CAY21D1hWeZ/. Acesso em: 20 maio 2020. 

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. 
 
REFLEXOS trabalhistas em tempos de pandemia II. Exibido pela TV Pública. 
Participação: Ricardo Calcini; Guilherme Mendes. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). 
Disponível em: https://tvpublica.com.br/?menu=ver&id_conteudo=338&id_orgao=1. 
Acesso em: 26 maio 2020. 
 
REFORMA trabalhista: inconstitucionalidades e inconvencionalidades e atuação do 
MPT em momentos de crise. Apresentado por Ministério Público do Trabalho no Rio 
de Janeiro, no Youtube. Participação: João Batista Berthier; Fábio Goulart Villela; 
Alberto Balazeiro. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (104 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=wcMe34jfOaQ. Acesso em: 04 setembro 2020. 
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REINO Unido e Covid-19. Apresentado por Yone Frediani e exibido no Instagram da 
ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Lúcio Munhoz. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBLFyEsjneK/. Acesso em: 10 
jun 2020. 
 
RELAÇÕES afetivas na pandemia. Apresentado por Rodolfo Pamplona Filho. 
Participação: Camila Bresolin. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=a4gBiKf8VGk. Acesso em: 26 jun 2020. 
 
RELAÇÕES de trabalho em estado de exceção. Apresentado por TRT15 no 
Youtube. Participação: José Dari Krein. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (82 min). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=e2UepYjpna0. Acesso em: 22 outubro 2020. 
 
RELAÇÕES do trabalho e a omissão do estado. Apresentado por Helio Gustavo 
Alves em seu perfil do Instagram: @heliogustavoalves. Participação: Juliane 
Silverio. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (49 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CEU_mDeJy_S/.  Acesso em: 26 agosto 2020. 
REPARAÇÃO não pecuniária do dano moral. Apresentado pelo canal IBERC - 
Responsabilidade Civil. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (78 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WgMS03G8zVQ. Acesso em: 29 junho 2020. 
 
REPENSANDO o direito do trabalho no XXI: plataformas digitais e novas 
tecnologias. Apresentado por Thereza Nahas e exibido no Instagram da ABDT 
Brasil: @abdtbrasil. Participação: André Zipperer. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBfscuhD2uD/. Acesso em: 16 jun 
2020. 

RESPONSABILIDADE civil do empregador por contaminação da COVID-19. 
Apresentado por Academia Sul Rio-Grandense de Direito do Trabalho no Instagran: 
@ASRDT. Participação: Luciane Cardoso Barzotto; Alexandre Agra Belmonte. Porto 
Alegre, ASRDT: 2020. 1 vídeo (59 min.). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CFPQ_X6AlYb/?utm_source=ig_web_copy_link. 
Acesso em: 30 setembro 2020. 

RETOMADA humana das atividades. Apresentado pelo canal CDH/OAB-SP. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (79 min). Disponível 
em:https://www.youtube.com/watch?v=DnqwnLkOaFc. Acesso em: 02 junho 2020. 

RISCOS administrativos e laborais nos setores regulados. Apresentado pelo canal 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto - FDRP USP no Youtube.  [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (152 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=tJPEwURWgC4&feature=youtu.be. Acesso em: 
28 maio 2020. 
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RISCOS psicossociais do trabalho pós-pandemia. Apresentado pelo canal do 
Ejud11. Participação: Cristiano Nabuco; Delaine Alves Miranda Arantes. Manaus: 
TRT-11, 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=acPe3ZJugp4. Acesso em: 20 agosto 2020. 

SAÚDE do trabalhador e a Covid-19. Apresentado pelo TRT 19. Participação: 
Bianca Calaça; Luciana Cavalcante de Melo Soriano; Luciana Conforti; Luciana 
Maria de Medeiros Pacheco; Sebastião Geraldo de Oliveira. Maceió: TRT-19, 2020. 
1 vídeo (157 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uwgbR-rHiQc. 
Acesso em: 20 agosto 2020. 

SAÚDE do trabalhador e a Covid-19. Apresentado por TRT 19 no Youtube. 
Participação: Sebastião Geraldo de Oliveira; Luciana Conforti; Luciana Cavalcante 
de Melo Soriano; Luciana Maria de Medeiros Pacheco. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (157 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uwgbR-rHiQc. Acesso em: 
23 outubro 2020. 
 
SAÚDE do trabalhador em tempos de pandemia. Apresentado pelo Instagram: 
@trabalhonotavel.Participação: Guilherme Feliciano;Antonio Umberto de Souza 
Junior. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CDUv1-gp9Gr/. Acesso em: 23 outubro 2020. 

SAÚDE mental no contexto da retomada das atividades laborais. Apresentado por 
TRT Ceará no Youtube. Participação: Mariana Brito; Ronald de Paula Araújo; Eliete 
Andrade de Freitas; Francisco José Gomes; Rafael Pordeus. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (140 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=va-fukrfRVM. 
Acesso em: 29 Outubro 2020. 
 
SAÚDE mental no trabalho. Apresentado por Patrícia Helena Azevedo Lima em seu 
perfil do Instagram: @professorapatriciahelena. Participação: Carolina 
Kemmelmeier. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CEweYhZjDeV/. Acesso em: 14 setembro 2020.  
 
SAÚDE mental pós-Covid-19. Apresentado por Roseline Morais em seu perfil de 
Instagram: @rosemorais1. Participação: Adriana Calvo. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBT__faBFVG/. Acesso em: 15 
jun 2020. 
 
SAÚDE ocupacional e responsabilidade civil. Apresentado pelo Instagram ASSAT 
no Instagram: @assat_se_. Participação: André Araújo Molina. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (52 min). Disponível em:https://www.instagram.com/p/CAv9CcAhn8Z/. Acesso 
em: 01 jun 2020. 

SEGURANÇA digital e teletrabalho. Apresentado por Eduardo Vera-Cruz. 
Participações: Ney Maranhão, Raimundo Neto. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (93 min). 
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v4HpBTabYOI. Acesso em: 28 
maio 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. 

SEMINÁRIO internacional de comunhão e direito. Apresentado por IEA Asces no 
Youtube. Participação: Maria Giovanna Rigatelli; Lafayette Pozzoli; Adriana 
Cosseddu. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (160 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=jvuD5XtrPPQ. Acesso em: 25 setembro 2020. 

SIMPÓSIO INDT. Apresentado pelo canal INDT Instituto Nacional de Direito do 
Trabalho no Youtube.  [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (609 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=VboKBRZnMuU. Acesso em: 28 maio 2020. 

SUSPENSÃO de cumprimento de Acordo Judicial frente à pandemia. Apresentado 
pela desembargadora Ivani Contini Bramante, em seu perfil no Instagram: 
@ivanicbramante.  [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (8 min). Disponível 
em:https://www.instagram.com/tv/B_x2__SJLkq/. Acesso em: 11 maio 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. 
 
SUSTENTAÇÃO oral nas audiências telepresenciais. Apresentando por Washington 
Barbosa em seu perfil do Instagram: @washingtonbbarbosa. Participação: Juliane 
Silverio. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBmAw8vDukW/. Acesso em: 19 jun 2020. 
 
TÉCNICAS e estratégias na negociação trabalhista. Apresentado pelo canal Escola 
Judicial TRT4 - Núcleo de EAD no Youtube. Participação: Ana Ilca Harter Saalfed; 
Rogerio Neiva Pinheiro. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (120 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gxMI0KTEShg. Acesso em: 23 novembro 2020. 
 
TECNOLOGIAS disruptivas e a exploração do trabalho humano. Apresentado por 
Canal RET debates no Youtube. Participação: Ana Carolina Leme; José Eduardo 
Chaves Jr.; Bruno Rodrigues; Viviane Vidigal; Giovanni Alves. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (131 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X7qb9gzbStQ. 
Acesso em: 08 setembro 2020.  
 
TELETRABALHO, infoxicação e riscos psicossociais em tempos de pandemia. 
Exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Gilberto Stürmer; 
Sandro Nahmias. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBiT4Z1D4Cw/. Acesso em: 17 jun 2020. 
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TELETRABALHO. Apresentado pelo canal Ejud-TRT4. Participação: Miryam 
Cristina Mazieiro Vergueiro da Silva; Luciane Cardoso Barzotto; Brígida Barcelos; 
Bárbara Fagundes. Porto Alegre, EJUD-4: 2020. 1 vídeo (175 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=QHArHfO8zLA. Acesso em: 28 agosto 2020. 
 
TELETRABALHO. Apresentado por Patrícia Helena em seu perfil do Instagram: 
@professorapatriciahelena. Participação: Platon T. A. Neto. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(58 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CDTxkLhhDVy/. Acesso em: 
20 agosto 2020. 
 
TELETRABALHO e compliance trabalhista: uma reflexão em tempos de pandemia. 
Apresentado por Elizabet Leal da Silva em seu Facebook: /elizabet.silva.37. 
Participação: Luciane Cardoso Barzotto. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (39 min). 
Disponível em: 
https://www.facebook.com/elizabet.silva.37/videos/3524872667532772. Acesso em: 
20 agosto 2020. 
 
TELETRABALHO e direito à desconexão. Apresentado por Amatra 12 no Youtube. 
Participação: Maria Beatriz Gubert; Rodrigo Goldshimidt. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (57 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bVekpACINxU. Acesso em: 
22 outubro 2020. 

TELETRABALHO e melancolia na crise de coronavírus. Apresentado por Anamatra 
10 no Youtube. Participação: Gabriela Neves Delgado; Natália Queiroz Cabral 
Rodrigues. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (91 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=DEbOmKPOspE&t=1077s. Acesso em: 22 
outubro 2020. 
 
TEMAS atuais em direito do trabalho: reforma administrativa. Apresentado por Ejud 
1 no Instagram: @escolajudicial1. Participação: Taciela Cylleno; Francisco Gaetani. 
Rio de Janeiro: TRT-1, 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CDmVfnXJFlu/ . Acesso em: 29 outubro 2020. 
 
TEORIA da imprevisão. Apresentado por Ejud11 no Youtube. Participação: 
Alexandre de Souza Agra Belmonte; Audaliphal Hildebrando da Silva. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (110 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=lOIkMbIH1Ow&feature=youtu.be. Acesso em: 10 
setembro 2020.  

TEORIA da imprevisão e negócios jurídicos na pandemia. Apresentado por SINSA 
no Youtube. Participação: Rodolfo Pamplona Filho; Gisela da Silva Freire; Antonio 
Carlos Aguiar. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5ryMFAE56FA. Acesso em: 05 outubro 2020. 
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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. 
 
TIRA-DÚVIDAS: audiências telepresenciais. Apresentado pelo canal da Associação 
de Advogados Trabalhistas de SP. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (94 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HMS7pFqO19k. Acesso em: 11 maio 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, mercadoria ou valor?. Apresentado pelo canal Associação Mineira dos 
advogados trabalhistas. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (148 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLar9g2mib4. Acesso em: 29 junho 2020. 

TRABALHO: mercado ou valor?. Apresentado pela Associação Mineira dos 
Advogados Trabalhistas no Youtube. Participação: Mariah Brochado; Bruno 
Rodrigues; Pepe Chaves; Leonardo Wandelli. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (148 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jLar9g2mib4. Acesso em: 22 
outubro 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 além do direito do trabalho e os influenciadores digitais. Apresentado 
por ESA OAB no Youtube. Participação? Guilherme Guimarães Feliciano; Natalia 
Cristina Budini Abud; Sandra Cavalcante; Daniealla Aparecida Molina Vargas; Ingrid 
Sora. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (82 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=h0SMACYENhI. Acesso em: 29 Outubro 2020. 
 
TRABALHO a tempo parcial. Teletrabalho. Prorrogação de jornada. Trabalho  
autônomo e trabalho intermitente. Apresentado pelo canal Ejud-TRT4. Participação: 
Platon Teixeira de Azevedo Neto; Cristina Bastiani. Porto Alegre, EJUD-4: 2020. 1 
vídeo (86 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ykhf4K00Uyc&t=2s. Acesso em: 25 agosto 2020. 
 
TRABALHO de entregadores por aplicativos: direito economia e organização 
coletiva. Apresentado pelo canal Ejud-TRT4. Participação: Guilherme Wünsch; José 
Dari Krein; Tirza Drumond; Rodrigo Trindade de Souza. Porto Alegre, EJUD-4: 
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2020. 1 vídeo (121 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=bMp-luOIlaM. Acesso em: 25 agosto 2020. 
 
TRABALHO doméstico. Apresentado pelo canal Ejud-TRT4. Participação: Delaíde 
Miranda Arantes; Creuza Maria Oliveira; Michele Savicki; Ana Lúcia Stumpf 
Gonzalez; Angie Catiuscia Costa Miron; Milena de Cássia Silva de Oliveira. Porto 
Alegre, EJUD-4: 2020. 1 vídeo (200 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=-mX-Zm-gNio. Acesso em: 28 agosto 2020. 
 
TRABALHO e direito do trabalho na pandemia: vivências e reflexões. Organizado 
por UFRGS, ASRDT, PUCRS e Escola Judicial do TRT4 e exibido por Luciane 
Cardoso Barzotto no Youtube. Participação: Raimar Rodrigues Machado; Douglas 
Alencar Rodrigues; Janete Aparecida; Marcel Zernikow; Jesus Lahera Forteza; 
Guilherme Machado Dray; Ivani Bramante; Lorena Vasconcelos Porto; Gilberto 
Sturmer; Martha Macedo Sittoni; Elizabet Leal da Silva; Rodrigo Trindade; Eugenio 
Hainzenreder Junior; Denise Pires Fincato; Luciane Cardoso Barzotto; André Jobim 
de Azevedo. Porto Alegre, EJUD-4: 2020. 1 vídeo (236 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KfxdET-ov6w&feature=youtu.be. Acesso em: 26 
outubro 2020. 
 
TRABALHO e direitos humanos durante a pandemia. Apresentado por Ricardo 
Medeiros Pimenta no canal Centro Cultural Justiça Federal no Youtube. 
Participação: Anita Job Lübbe. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (61 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uv308_oE4Do&list=PLd3CnXOvR7jYRBcQIyexy
YF730Ttmxi_6&index=4&t=0s. Acesso em: 26 agosto 2020. 

TRABALHO e economia. Apresentado por Anamatra no Youtube. Participação: 
Noemia Porto; Ana Frazão. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=XEHOPk8C-pE. Acesso em: 22 outubro 2020. 

TRABALHO em perspectiva. Novas relações e o imapcto da pandemia.Apresentado 
por Ejud4 no Youtube. Participação: Antonio Baylos Grau; Luiz Alberto de Vargas. 
Porto Alegre, EJUD-4: 2020. 1 vídeo (79 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4nDxTxm1ZoU. Acesso em: 17 setembro 2020. 

  
TRABALHO infantil. Apresentado por Luciane Cardoso Barzotto no perfil do 
Instagram: @combateaotrabalhoinfantil. Participação: Bárbara Fagundes. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBVf2jdAoXw/. Acesso em: 15 jun 2020. 

TRABALHO infantil e pandemia: diagnóstico e estratégias. Apresentado por 
EJUD21 no Youtube. Participação: Lélio Bentes Corrêa; Herculano Ricardo 
Campos; Ana Paula Felizardo; Fabiana Dantas Soares Alves da Mota. [s.l.;s.n.]: 
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2020. 1 vídeo (158 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ps4hJPo71DE. Acesso em: 13 outubro 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. 
 
TRABALHO seguro em tempos de Covid-19: painel trabalho doméstico. 
Apresentado pelo canal Ejud-TRT4. Participação: Delaíde Miranda Arantes; Creuza 
Maria Oliveira; Michele Savicki; Ana Lúcia Stumpf Gonzalez; Angie Catiuscia Costa 
Miron; Milena de Cássia Silva de Oliveira. Porto Alegre: EJUD-4, 2020. 1 vídeo (200 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-mX-Zm-gNio. Acesso em: 
28 agosto 2020. 
 
TRANSFORMAÇÃO digital no judiciário brasileiro: perspectivas e desafios. 
Apresentado por Ejud2 no Youtube. Participação: Bráulio Gabriel Gusmão. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (67 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=kV05Lk_O980. Acesso em: 04 setembro 2020. 
 
UBERIZAÇÃO do trabalho: o debate. Apresentado por Canal RET debates no 
Youtube. Participação: Ludmilla Abilio; Matheus Castro; Giovanni Alves. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (110 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=-2qOIxZdEbw. Acesso em: 08 setembro 2020. 

VACINA contra Covid-19: perspectivas e desafios. Apresentado por FIESP Online 
no Youtube. Participação: José Medina; Jorge Kalil. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (108 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p4P78jDP0IQ. Acesso em: 
08 outubro 2020. 
 
VERSÃO final MP 927 e 936. Apresentado por Thereza Nahas e exibido no 
Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Vólia Bomfim. [s.l.;s.n.]: 2020. 
1 vídeo (56 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBvdaR_jH2f/. 
Acesso em: 23 jun 2020. 
 
VIOLÊNCIA emocional no ambiente de trabalho. Apresentado por Med Music Tv no 
Youtube. Participação: Ricardo Guimarães; André Iorio. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (65 
min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=iSphd8LoqDg&feature=youtu.be. Acesso em: 17 
setembro 2020.  
 
VIOLÊNCIA no trabalho: enfrentamento e superação. Apresentado por Ejud13 no 
Youtube. Participação: Sebastião Geraldo de Oliveira. João Pessoa: EJUD-13, 
2020. 1 vídeo (106 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=jA2ZHgYw6YI. Acesso em: 04 setembro 2020. 

https://www.instagram.com/tv/CF2AKX5jGcG/
https://www.youtube.com/watch?v=Ps4hJPo71DE
https://www.youtube.com/watch?v=2XHtvgHb5F4
https://www.youtube.com/watch?v=kV05Lk_O980
https://www.youtube.com/watch?v=-2qOIxZdEbw
https://www.instagram.com/tv/CF2AKX5jGcG/
https://www.youtube.com/watch?v=p4P78jDP0IQ
https://www.instagram.com/tv/CBvdaR_jH2f/
https://www.youtube.com/watch?v=iSphd8LoqDg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jA2ZHgYw6YI

