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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.
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1 LEGISLAÇÃO
Documentos referentes à pandemia do Coronavírus catalogados no mês de
dezembro e janeiro de 2021.
A legislação foi subdividida entre: leis federais, decretos, medidas provisórias,
Para mais informações pode-se consultar:
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-COVID-19

1.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

Não houve publicações relevantes.

1.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

Para solicitar o texto integral dos atos, entre em contato com a Biblioteca pelo e-mail
biblioteca@trt4.jus.br.
RIO GRANDE DO SUL. Decreto no 55.621, de 4 de dezembro 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 55.625, de 7 de dezembro 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 55.626, de 7 de dezembro 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 55.644, de 14 de dezembro 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 55.645, de 14 de dezembro 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 55.668, de 21 de dezembro 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 55.669, de 21 de dezembro 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 55.674, de 23 de dezembro de 2020.
Altera o Decreto no 55.668, de 21 de dezembro 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 55.675, de 23 de dezembro 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 55.680, de 28 de dezembro 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 55.681, de 28 de dezembro 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 55.699, de 30 de dezembro 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 55.703, de 1o de janeiro de 2021.
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 55.705, de 4 de janeiro de 2021.
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 55.713, de 11 de janeiro de 2021.
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 55.729, de 22 de janeiro de 2021.
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 55.736, de 25 de janeiro de 2021.
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.
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