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Sergio Pinto Martins Direito Do
Trabalho
Neste livro o autor analisa o que é pluralismo e mostra seus
vários tipos, principalmente o pluralismo político, para
chegar ao pluralismo do Direito do Trabalho. São indicados
adeptos do monismo e do pluralismo, fazendo-se a
comparação e a crítica das teorias. As normas trabalhistas
são classificadas de acordo com os modelos existentes nos
países. São verificadas a influência das normas
internacionais, as constituições, as leis, o contrato de
trabalho, os regulamentos de empresa. os usos e costumes
e os pactos sociais no Direito do Trabalho, para justificar a
existência de um pluralismo de normas trabalhistas. É
estudada a autonomia privada coletiva, sua denominação,
conceito, distinção, natureza jurídica e limites para concluir
a respeito de sua importância para o pluralismo das normas
do Direito do Trabalho.
Guia de direitos do brasileiro afro-descendente
Fundamentos de direito da seguridade social
Direito do trabalho
direito e legislação anti-racista

A obra foi elaborada a partir de uma matéria
do curso de Administração de Empresas da
Universidade Presbiteriana Mackenzie e
objetiva oferecer ao estudante e ao
profissional da área de administração
subsídios para o estudo das leis trabalhistas,
sob uma análise geral, sem aprofundar-se nos
temas abordados. São 12 unidades que
tratam de assuntos como: a evolução
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histórica do Direito do Trabalho e seus
principais conceitos; a interpretação das leis;
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); o
contrato individual de trabalho; a proteção ao
trabalho da mulher e do menor; as normas de
garantia de um desempenho saudável do
trabalho; o estabelecimento e as implicações
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS); a terceirização; o surgimento da
Justiça do Trabalho; as normas
regulamentadoras relativas à segurança e à
medicina do trabalho. Todas as unidades
apresentam questionários referentes ao
conteúdo apresentado. Minha Editora, um selo
da Editora Manole
Medidas cautelares no processo do trabalho
Curso de direito do trabalho
Participação dos empregados nos lucros das
empresas
Instituições de direito público e privado
Este livro é um curso de direito tributário. Inicia o texto com a
teoria do direito tributário, seu histórico, denominação, conceito,
autonomia, posição enciclopédica, relações com outros ramos,
fontes, eficácia no tempo e no espaço, aplicação da legislação
tributária, interpretação e integração de suas normas e princípios.
Engloba, portanto, parte do que a constituição e o código
tributário nacional (CTN) chamam de normas gerais de direito
tributário.
Direito processual do trabalho (38a. ed.).
Instituições de direto público e privado
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Síntese de direito do trabalho
Greve do servidor público

O autor faz a exposição didática do conceito de Direito,
sua divisão, suas fontes, seus princípios, a
interpretação, integração e eficácia das normas
jurídicas. Na parte sobre o Direito Público, versa sobre
teoria do Estado, Direito Constitucional, Administrativo,
Tributário, Penal, Processual e Internacional Público. A
terceira parte do livro trata do Direito Privado, dividido
em Direito Civil, Comercial e do Trabalho. No capítulo
sobre o Direito Civil, são feitas referências à parte geral,
direito das coisas, das sucessões, de família, das
obrigações e contratos. Na parte relativa ao Direito
Comercial, são analisados o empresário, a empresa,
sociedades mercantis, contratos mercantis, títulos de
crédito, falência e concordata e direito do consumidor.
No último capítulo são dadas noções de ética
profissional.
Fundamentos d direito do trabalho
Direito do trabalho para administradores
Direito processual do trabalho
doutrina e prática forense ...
Estudo comparado sobre o empregado doméstico no
direito da Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia,
Espanha, Equador, Itália, México, Paraguai, Peru,
Portugal, República Dominicana, Uruguai e
Venezuela.
Fundamentos de direito processual do trabalho
Direito processual do trabalho doutrina e pratica
forense, modelos de petições, recursos, sentença e
outros
custeio da seguridade social, benefícios, acidente do
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trabalho, assistência social, saúde
Direito da seguridade social
Traz a postura da OIT e a evolução da legislação brasileira
sobre a participação nos lucros.
Fundamentos de direito do trabalho
Manual do trabalho doméstico
Estudos de direito
Cooperativas de Trabalho
Examina procedimentos, possibilidades e consequências da
greve do servidor público. Traz textos da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) sobre o assunto, assim como
a legislação estrangeira, apresentando alguns países em que
houve regulamentação da greve no setor público. Analisa a
evolução da greve no setor público, principalmente do ponto
de vista da legislação, mostrando uma das relações entre o
Direito Administrativo e o Direito do Trabalho.
Direito Da Seguridade Social ...
Direito do trabalho (32a. ed.).
doutrina e prática forense, modelos de peticões, recursos,
sentenças e outros
Manual de direito tributário

O livro apresenta aspectos da terceirização e
a administração de empresas no Direito
Civil, no Direito comercial, o franchising
como forma de terceirização, as
cooperativas, os Enunciados 257, 239 e 331
do TST, a terceirização e a fiscalização
trabalhista. Sumário - Capítulo 1 - História;
Capítulo 2 - Denominação; Capítulo 3 Conceito; Capítulo 4 - Direito Estrangeiro e
Internacional; Capítulo 5 - Flexibilização das
normas trabalhistas; Capítulo 6 - A
terceirização e a administração de
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empresas; Capítulo 7 - A terceirização e o
Direito Civil; Capítulo 8 - A terceirização e o
Direito Comercial; Capítulo 9 - O franchising
como forma de terceirização; Capítulo 10 - A
terceirização e as cooperativas; Capítulo 11 A Súmula 257 do TST e as empresas de
vigilância; Capítulo 12 - A Súmula 239 do
TST e as empresas de processamento de
dados; Capítulo 13 - A Súmula 256 do TST e
as empresas de processamento de dados;
Capítulo 14 - A Súmula 331 do TST; Capítulo
15 - A terceirização na Administração
Pública; Capítulo 16 - Terceirização lícita e
ilícita; Capítulo 17 - A terceirização e a
fiscalização trabalhista.
O pluralismo do direito do trabalho
A Tercerizaçao e o Direito do Trabalho
Direito da seguridade social (36a. ed.).
Manual de direito tributário (15a. ed.).
Expõe de forma didática o conceito de Direito,
sua divisão, suas fontes, seus princípios, a
interpretação e eficácia das normas jurídicas.
Analisa os principais ramos do Direito Público e
Privado.
doutrina e prática forense, modelos de
petições, recursos, sentenças e outros
A terceirização e o direito do trabalho
Direito de seguridade social

La 4e de couverture indique : "Este livro analisa os
aspectos introdutórios das cooperativas,
principalmente os fundamentos para a evolução da
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cooperativa e de sua legislação, a etimologia da
palavra, denominação, conceito e distinção, sua
natureza jurídica, objetivo, classificação e princípios
aplicáveis às cooperativas. São também estudadas
a constituição das cooperativas e suas principais
vantagens e desvantagens. A análise da cooperativa
sob o ângulo trabalhista começa com as orientações
da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
sobre o tema. O estudo é motivado no acréscimo do
parágrafo único ao artigo 442 da CLT pela Lei n°
8.949/94, que menciona não haver vínculo de
emprego com a cooperativa ou com o tomador de
serviço. O autor estuda a distinção do contrato de
trabalho, as cooperativas na área rural, a
fiscalização trabalhista e a garantia de emprego do
dirigente da cooperativa. Ao final, são feitas
referências à legislação de alguns países a respeito
da cooperativa, que podem ser úteis na pesquisa do
direito comparado. O autor analisa ainda a
tributação das cooperativas pelo Imposto sobre
Serviços (ISS) e de outros impostos e
contribuições."
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