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O direito do trabalho é uma indústria que busca abordar as normas e princípios que regem as relações de trabalho. Inclui tanto o estudo do direito individual quanto o coletivo sobre as normas, princípios e instituições jurídicas que regem as relações de trabalho e essas relações de trabalho. Se você quiser se
aprofundar nesse tema, selecionamos 12 livros de direito do trabalho para saber tudo sobre a área. Confira: 12 livros de direito do trabalho que você deve ler 1 - Direito do Trabalho - Valia Bomphim Cassar O trabalho inclui todo o conteúdo programático do direito do trabalho, desde a parte histórica, seus fundamentos
filosóficos, a crise vivenciada todos os dias, bem como todos os pontos dos direitos trabalhistas individuais e coletivos, com passagens rápidas por outros ramos do direito, necessários para uma melhor compreensão do tema, como direito civil, internacional, civil. Os temas foram explorados de forma profunda e técnica.
2 - Resumo do Direito do Trabalho Este livro explora os principais temas do direito do trabalho individual e coletivo, de forma sintetizada. Os sujeitos foram escolhidos com base em seu número em licitações públicas, importância para as partes nas relações de trabalho, advogados e judiciário. Foram apresentadas as
nuances de cada corrente doutrinária, bem como os cargos jurídicos básicos. O livro destina-se a contribuir para o conhecimento dos interessados em direito do trabalho e, portanto, destina-se a estudantes de trabalhadores jurídicos, empregados, empregadores, advogados e candidatos a concursos na área. 3 - Direito
do Trabalho - Jouberto Cavalcante e Francisco Ferreira Jorge Em sua nova e atualizada edição, o Direito do Trabalho é um livro completo que visa analisar temas de acordo com diversas abordagens doutrinárias e jurisprudenciais, começando pela teoria geral e avançando no direito do trabalho internacional, no direito
individual e no direito do trabalho coletivo e em seus diversos desenvolvimentos, inclusive como resultado da reforma trabalhista e das subsequentes mudanças legislativas. 4 - Direito processual trabalhista Mudanças profundas na legislação trabalhista promovidas por leis recentes, especialmente a Reforma
Trabalhista (Lei 13.467/2017), exigem discussão, estudo e reflexão por parte das agências de aplicação da lei. Em sua nova e atualizada edição, o Direito Processual do Trabalho apresenta 1.000 livros didáticos completos que buscam analisar temas dentro de uma variedade de abordagens doutrinárias e jurídicas, a
partir da evolução histórica, por meio de aspectos introdutórios e conceituais, da organização e competência da justiça do trabalho e instituições de decadência e prescrição, com análise de ações e todos os procedimentos trabalhistas, bem como ações e ações constitucionais pertencentes ao direito processual civil,
utilizadas pelos operadores do direito. terminando com um processo de trabalho coletivo e procedimentos administrativos. 5 - Prática jurídica trabalhista com a lei 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista) e no TST 41/2018, além do CPC/2015, o advogado precisa de uma nova orientação e uma visão prática de seu
trabalho forense. Esse é o objetivo deste livro. A publicação do trabalho A prática jurídica trabalhista chega a duas décadas decentes de colaboração Jouberto de quadros Pessoa Cavalcante e Francisco Ferreira Jorge Neto. Em julho de 1997, em Mauá ( Grande São Paulo), os autores se reuniram e perceberam que
as crenças individuais de cada um deles em diferentes questões jurídicas não eram contraditórias, mas grandes porque representavam a visão do magistrado e do advogado. Em outro momento marcante de sua vida profissional, os autores elaboraram sua experiência neste trabalho, com foco na relação do advogado
com o cliente, com a abordagem prática processual trabalhista, bem como diversas diretrizes de exame forense e modelos de registros, contratos e documentos processuais. 6 - Prática de Reclamação Trabalhista Trata-se de um trabalho prático atualizado com a Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) e o TST
41/2018, detalhes sobre os motivos do pedido e suas respectivas solicitações. É indispensável para os advogados que trabalham na Justiça do Trabalho. O livro é dividido em três partes. O primeiro traz recomendações e propostas para a elaboração de uma reclamação trabalhista, indicando os requisitos internos e
externos da petição, seja no processo civil ou no processo de trabalho, observam-se os novos requisitos do Código de Processo Civil 2015. Na segunda parte, segundo o CPC, a instituição de proteção temporária é referida como seus tipos e sua aplicabilidade ao processo de trabalho. A terceira parte apresenta mais
de 280 modelos dos motivos do pedido e do pedido, abrangendo uma ampla variedade de temas do trabalho cotidiano da justiça, incluindo questões processuais. O motivo para pedir, além da exposição linfática, traz conteúdo doutrinário e jurisprudencial, refletindo a última posição da jurisprudência trabalhista,
especialmente o Supremo Tribunal Federal sobre as relações de trabalho. Os modelos são projetados para ajudar um profissional a desenvolver uma queixa de trabalho em um quadro claro, sintético, objetivo e legal. 7 - O Guia de Direito do Trabalho Guia do Direito do Trabalho é resultado de anos de experiência
profissional e docente em direito. Os autores, um como magistrado do trabalho e outro como advogado como professor de graduação e pós-graduação, reuniram seus conhecimentos e trouxeram ao leitor um curso didático, estruturado e insubstituível para estudantes e profissionais. Nesta edição, os autores
prepararam um vídeo para explicar os principais temas da edição. 8 - Curso de direito processual trabalhista Processos judiciais e administrativos são ferramentas uma arma fundamental e poderosa que os advogados precisam - e devem - ser amplamente utilizadas para prestar homenagem às jurisdições, em
qualquer quadrante de direitos materiais ou fora do balanço da civilização moderna. Vivemos em um mundo globalizado, politizado, consumista, reurbanizado e altamente cibernético dominado pela tecnologia, ciência e conhecimento e tecnologia da informação que requer novos pensamentos e conhecimentos sobre o
homem, seguindo sua tendência universal de constante transformação e evolução. Nesse cenário de profunda transformação - que começou com o THE/1988, que gerou a gênese do microsistema de proteção coletiva (CDC/1990), logo após o Código Civil de 2002, tivemos, com o CPC/2015 e a Lei 13.467/2017,
novas e profundas adaptações metodológicas e instrumentais que apresentamos aos leitores nesta nova edição, no campo do direito processual individual e coletivo, sabendo que esse processo não é um fim em si, mas uma ferramenta para a realização do direito material através do qual alcançamos o tão esperado e
sonho de justiça. Assim, esta publicação trata-se do aprofundamento da análise, interpretação e reflexão sobre o direito processual trabalhista, em suas dimensões individual e coletiva, o foco do CPC/2015, que incluiu diversas instituições do processo coletivo e abriu um microsistema de precedentes vinculantes, além
da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), passar por todas as suas principais instituições e instituições, sejam elas administrativas, administrativas ou judiciais. 9 - Processo coletivo de trabalho O processo coletivo de trabalho requer uma leitura jurídica diferente e agradável, completamente diferente do processo
individual tradicional, eis que suas principais instituições (competência, legitimidade, prevenção, objeto, expectativa de tutela, consequências do julgamento, assentamento e execução) representam tais eventos específicos, seus próprios, dotados de maior flexibilidade, além de conceder maiores poderes ao magistrado.
Daí a beleza desse novo, intrigante e inovador ramo do direito processual, que combina ferramentas de natureza independente, administrativa e judicial, mas que, em última análise, dão consequências jurídicas idênticas no apaziguamento de conflitos em massa moldados pelo interesse público ou de significância
social significativa. Assim, este trabalho é analisar, interpretar e apresentar conceitos e refletir sobre o processo de trabalho coletivo que já é o foco do novo processo civil brasileiro, com foco na proteção do dano moral coletivo do trabalho, fruto de uma era moderna da sociedade tecnológica mais globalizada,
turbanizada, consumizada, politizada e tecnológica. Assim, este trabalho destina-se a todos os advogados, permitindo que eles utilizem a prática nas áreas de direito, promotores, promotores e A negociação coletiva sobre o trabalho coletivo é hoje um dos desenvolvimentos mais prementes do direito do trabalho
coletivo, tanto nacional quanto internacionalmente. Além de se apresentar como instituição de um microsistema de proteção coletiva e do direito social fundamental dos trabalhadores, verdadeiro produtor de normas legais, o objeto de uma série de convenções internacionais da OIT, a Organização Internacional do
Trabalho, torna-se ainda mais importante e interessante porque foi escolhido pelos legisladores, tanto no Brasil quanto em outros países da União Europeia, como um dos vetores nucleares da reforma trabalhista realizados nesses países, no contexto da teoria da abolição das normas legais, com a superioridade
acordada sobre o estatutário, e entre nós, em decorrência da Lei nº 13.467/2017 e da Medida Provisória 808/2017. Trabalho indispensável para advogados, magistrados, promotores, estudantes de pós-graduação, acadêmicos e todos aqueles que precisam fazer um mergulho intelectual nas últimas inovações jurídicas
trabalhistas introduzidas em nosso sistema jurídico como resultado da reforma trabalhista. 11 - Série de Testes - Concursos - Direito do Trabalho - Teoria e questões práticas Monitorando as necessidades de todos, tive a oportunidade de perceber a falta de um livro feito com a nossa forma que falava em nossa língua.
Tenho notado que alguns alunos que carregam seus livros para estudar no caminho de casa para o trabalho, para o curso e de qualquer outra forma precisam encontrar nessas publicações acesso rápido às disposições das leis e jurisprudência dos tribunais. E foi sobre você pensar que eu decidi escrever meu próprio
trabalho com a minha própria língua, que tomou um pouco de nossas aulas nestas páginas, o que permitiu que mesmo diante da correria da vida cotidiana, você pode encontrar o conteúdo necessário para pesquisa em um livro. 12 - Direito do Trabalho Sintetizado Este trabalho é uma abordagem didática e direta para
temas repetitivos em concursos públicos e em provas de ordem de exame, com exdisplay objetivos relevantes e conceitos básicos para o aluno. Os principais temas da disciplina são abordados neste livro, desde o direito individual ao trabalho, incluindo princípios, fontes, duração do trabalho, remuneração, períodos de
descanso, entre outros assuntos, até a realização do direito coletivo do trabalho, no estudo dos sindicatos e normas coletivas. O leitor também encontrará questões objetivas extraídas das provas de concursos e exame da ordem devidamente comentada pelo autor. LEIA TAMBÉM LEIA TAMBÉM livro de direito do
trabalho pdf. livro de direito do trabalho volia bomfim. livro de direito do trabalho 2018 pdf. livro de direito do trabalho em pdf 2018. livro de direito do trabalho para baixar gratis. livro de direito do trabalho angolano pdf. livro de direito do trabalho atualizado com a reforma trabalhista. livro de direito do trabalho 2020 pdf
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