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Ricardo Resende
Esta obra apresenta as marcas de seu autor, simplicidade, objetividade e
linguagem de fácil compreensão. Percebe-se no trabalho de Edilson Enedino
das Chagas a preocupação com que estudantes e concurseiros mantenham-se
em contato com a doutrina e a jurisprudência atualizada. As tabelas, os gráficos
e os fluxogramas no corpo de cada capítulo, bem como a síntese do conteúdo
ao final deles, com quadros sinóticos e questões objetivas e subjetivas, auxiliam
os alunos na compreensão da matéria. A metodologia empregada na Coleção
Esquematizado® permite que o leitor tenha acesso a mais completa e atualizada
teoria. A obra destina-se aos candidatos às provas de concursos públicos e aos
alunos de graduação, com doutrina, legislação e jurisprudência em sintonia com
as grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo
o País.Data de fechamento da edição: 02/03/2021
Em linguagem clara e com método de ensino esquematizado, com recursos
gráficos que auxiliam o estudo, essa obra foi concebida com o intuito de ser,
essencialmente, didática. A obra trata de temas como atividade financeira do
Estado, lei de responsabilidade fiscal, despesas públicas, receitas tributárias,
orçamento público, crédito público, fiscalização e controle. Contribui para o
estudo daqueles que se debruçam sobre a regulação jurídica das finanças
públicas. A obra é indicada para alunos de graduação e para aqueles que se
preparam para os principais concursos públicos do país. Atualizado segundo as
Emendas Constitucionais n. 95, de 15.12.2016 (que instituiu o “Novo Regime
Fiscal” no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União) e n.
99, de 14.12.2017 (que alterou o regime especial de pagamento de precatórios
previsto no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).
"Data de fechamento: 23.01.2020 / Esta obra aborda a Parte Especial do Código
Penal por meio de linguagem clara e com projeto gráfico que auxilia na
compreensão do texto, mostrando-se como ferramenta útil aos concurseiros,
estudantes e profissionais da área. A metodologia empregada na obra, com
tabelas, quadros e questões de concursos permite que o leitor tenha acesso a
mais completa e atualizada teoria. A obra é indicada para os candidatos às
provas de concursos públicos e para os alunos de graduação, com doutrina,
legislação e jurisprudência em sintonia com as grandes tendências da atualidade
e na linha dos concursos públicos de todo o País."
Esta é a segunda edição da obra Direito Processual do Trabalho
Esquematizado, que, fruto de muito estudo e de muitas reflexões, pretende
oferecer aos estudantes e aos profissionais do Direito uma análise cuidadosa da
disciplina.Como todo livro da Coleção Esquematizado®, esta obra oferece
conteúdo atualizado com doutrina, legislação e jurisprudência. Um livro
sistematizado com destaque nos assuntos importantes, além de esquemas
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gráficos, tabelas e questões de concursos públicos especialmente selecionadas
e comentadas pela a, para tornar o aprendizado mais ágil e agradável.Data de
fechamento da edição: 20-1-2021
A história do Brasil é a referência básica para a elaboração das sete
constituições brasileiras a partir de 1824. Todos os períodos antecedentes,
intermediários e pós-promulgação desses livros norteadores do universo jurídicolegal nacional são como mapas das circunstâncias temporais - políticas, sociais,
econômicas - que atingiram cada momento histórico do país, individualmente e
em todas essas épocas conjuntamente, sem solução de continuidade. Trabalho
indispensável a compor a biblioteca eletrônica ou prensada daqueles
interessados na realidade jurídico-legal brasileira, à vista de um paralelo
cronológico esquematizado desde a história final da monarquia portuguesa aos
dias de democracia atuais (atualizado em junho de 2021). O presente livro é
dividido da seguinte forma: I - Constituições Brasileiras: Breve Introdução; II Brasil Pré-constituição; III - Brasil Constitucionalista; III.1. - Constituição Política
do Império do Brasil (25 de março de 1824); III.2. - Constituição da República
dos Estados Unidos do Brasil (24 de fevereiro de 1891) ("República Velha"); III.3.
- Constituições de 1934 e de 1937 (e Lei Constitucional n.o 09/1945); III.3.1. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (16 de julho de 1934)
("Era Vargas"); III.3.2. - Constituição dos Estados Unidos do Brasil (10 de
novembro de 1937) ("Estado Novo"); III.4. - Constituição dos Estados Unidos do
Brasil (18 de setembro de 1946) ("República Populista"); III.5. - Constituição da
República Federativa do Brasil (24 de janeiro de 1967), Atos Institucionais e
Emenda Constitucional n.o 1/1969 ("Regime Militar"); III.6. - Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (5 de outubro de 1988) ("Nova
República"); IV - Fechamento; IV.1. – Resumo e V - Referências de Estudo; V.1.
- Eletrônicas; V.2. - Impressas. Esta é uma obra não opinativa e é com esse viés
de escrita para leitura que se apresenta como trabalho atemporal e passível de
constante atualização.
Data de fechamento: 08-01-2020 / A obra é indicada para os leitores que
buscam conteúdo direcionado para a preparação de provas de concursos
públicos e para os alunos de graduação.Nesta obra, o leitor encontrará toda a
matéria apresentada de forma objetiva, com doutrina, legislação e
jurisprudência. As tabelas e os fluxogramas no corpo de cada capítulo, bem
como a síntese do conteúdo ao final deles, com quadros sinóticos e questões
objetivas e subjetivas, auxiliam os alunos na compreensão da matéria. Esperase que com a metodologia empregada nesta obra o leitor tenha acesso a mais
completa e atualizada teoria.
Data de fechamento: 08.02.2020 / Esta obra foi criada, exclusivamente, para a
1ª fase do Exame da OAB. O livro tem conteúdo sob medida, com questões
resolvidas e comentadas e com todas as disciplinas abordadas no exame com
enfoque para as últimas provas. A obra tem um projeto gráfico diferenciado, que
busca aumentar a retenção do conteúdo por parte dos alunos e uma melhor
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memorização de todos os pontos abordados. Nesta obra, o leitor encontrará
dicas dos institutos que devem ser estudados com atenção ou cuja incidência na
prova é certa e recorrente.Além disso, o livro tem um capítulo de como se
preparar para o Exame da OAB, com dicas para ajudar na aprovação, a escolha
do material para o estudo, técnica de estudos e muito mais.Não temos dúvida de
que este livro contribuirá para a tão sonhada aprovação.
A disciplina de Direito Civil, da Coleção Esquematizado, é dividida em 3
volumes. Direito Civil esquematizado®, volume 2, dedica-se aos contratos em
espécie e ao direito das coisas. Como todo livro da Coleção Esquematizado®,
esse volume também apresenta esquemas e quadros, para tornar o aprendizado
mais ágil e agradável. A obra destina-se aos candidatos às provas de concursos
públicos e aos alunos de graduação, com doutrina, legislação e jurisprudência
em sintonia com as grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos
públicos de todo o País.
1. Defesa do consumidor - Legislação - Brasil. I. Título. II. Lenza, Pedro.
Data de fechamento da edição: 9-3-2020 / O grande desafio de tornar o Direito
Previdenciário mais acessível foi concretizado pela autora, servindo o trabalho não
apenas como um material para concursos públicos e fonte segura para a graduação,
mas também como ferramenta para todos os operadores do direito que militam na área
do Direito Previdenciário. Para esta edição, diante das mudanças ocorridas na
legislação, buscou-se abordar de forma objetiva as novas regras para facilitar o correto
enquadramento do caso concreto. Como todo livro da Coleção Esquematizado® esta
obra proporciona ao leitor uma estrutura que favorece a assimilação do conteúdo, com
destaques, esquemas e tabelas e muitos outros recursos gráficos. Nosso objetivo é
sempre trazer a melhor informação para os nossos leitores estudantes e profissionais.
A Editora Saraiva apresenta a edição 2016 da obra ?Direito Constitucional
Esquematizado?, de autoria do Professor Pedro Lenza. Através de um projeto gráfico
pioneiro em duas cores, o autor aplica a didática dos quadros, palavras-chave,
esquemas, itens e subitens, que proporcionam a fixação visual do conteúdo e o
aprendizado através de uma linguagem clara, direta e estimulante. A 20ª edição está
atualizadíssima, abrangendo as mais importantes Emendas Constitucionais até a de n.
92, as 56 súmulas vinculantes e as principais decisões do STF. Atualizada conforme o
Novo Código de Processo Civil, a obra destina-se a alunos de graduação e concursos
públicos (inclusive das carreiras não jurídicas) e possui questões de concursos das
mais importantes bancas, além de mostrar-se indispensável aos profissionais da área
do direito.
Data de fechamento da edição: 21-01-2020 / A obra é indicada para aqueles que
buscam conteúdo direcionado para a preparação de provas de concursos públicos e
para os alunos de graduação.Nesta obra, o leitor encontrará toda a matéria
apresentada de forma objetiva, com doutrina, legislação e jurisprudência.O autor
Marcelo Abelha Rodrigues elaborou o conteúdo da obra com temas que vão desde os
interesses coletivos até o direito internacional ambiental, destacando os pontos que o
leitor deve se atentar nos estudos. Como todo livro da Coleção Esquematizado®, esta
obra também apresenta esquemas e quadros para tornar o aprendizado mais ágil e
agradável, além de questões especialmente selecionadas para auxiliar na
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memorização dos temas.

The New York Times-bestselling guide to how automation is changing the
economy, undermining work, and reshaping our lives Winner of Best Business
Book of the Year awards from the Financial Times and from Forbes "Lucid,
comprehensive, and unafraid...;an indispensable contribution to a long-running
argument."--Los Angeles Times What are the jobs of the future? How many will
there be? And who will have them? As technology continues to accelerate and
machines begin taking care of themselves, fewer people will be necessary.
Artificial intelligence is already well on its way to making "good jobs" obsolete:
many paralegals, journalists, office workers, and even computer programmers
are poised to be replaced by robots and smart software. As progress continues,
blue and white collar jobs alike will evaporate, squeezing working- and middleclass families ever further. At the same time, households are under assault from
exploding costs, especially from the two major industries-education and health
care-that, so far, have not been transformed by information technology. The
result could well be massive unemployment and inequality as well as the
implosion of the consumer economy itself. The past solutions to technological
disruption, especially more training and education, aren't going to work. We must
decide, now, whether the future will see broad-based prosperity or catastrophic
levels of inequality and economic insecurity. Rise of the Robots is essential
reading to understand what accelerating technology means for our economic
prospects-not to mention those of our children-as well as for society as a whole.
Curso de Direito Penal; Victor Eduardo Rios Gonçalves; Volume 1; Princípios do
Direito Penal; Fontes do Direito Penal; Interpretação da Lei Penal; Infrações
Penais; Código Penal; Eficácia da Lei Penal; Crime; Nexo Causal; Tipicidade;
Erro de Tipo; Crime Consumado; Tentativa; Crime impossível; Ilicitude; Legítima
defesa; Culpabilidade; Concurso de pessoas; Sanção penal; Aplicação da pena;
Ação penal; Ação penal pública incondicionada; Ação penal pública
condicionada; Ação penal privada; Extinção de punibilidade.
What is to be understood by 'rational legal argument'? To what extent can legal
reasoning be rational? Is the demand for rationality in legal affairs justified? And
what are the criteria of rationality in legal reasoning? The answer to these
questions is not only of interest to legal theorists and philosophers of law. They
are pressing issues for practicing lawyers, and a matter of concern for every
citizen active in the public arena. Not only the standing of academic law as a
scientific discipline, but also the legitimacy of judicial decisions depends on the
possibility of rational legal argumentation. A theory of legal reasoning which tries
to answer these questions pre-supposes a theory of general practical reasoning.
This theory is the subject matter of the first two parts of the book. The result is a
theory of general practical discourse which rests on insights of both Anglo-Saxon
and German philosophy. It forms the basis of the theory of rational legal
discourse, which is developed in the third part of this book.
"Wages, Price and Profit" by Karl Marx. Published by Good Press. Good Press
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publishes a wide range of titles that encompasses every genre. From well-known
classics & literary fiction and non-fiction to forgotten?or yet undiscovered
gems?of world literature, we issue the books that need to be read. Each Good
Press edition has been meticulously edited and formatted to boost readability for
all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are user-friendly
and accessible to everyone in a high-quality digital format.
Data de fechamento: 05-12-2019 / Como todo livro da Coleção Esquematizado® esta obra
apresenta esquemas e quadros para tornar o aprendizado mais ágil e agradável, além de
outros recursos gráficos que auxiliam o estudo e a fixação do assunto. O objetivo que levou o
autor a desenvolver este trabalho prendeu-se à necessidade de elaborar uma obra que
pudesse abordar de maneira mais compacta os diversos pontos do programa de Direito
Administrativo.O autor traz de maneira didática os principais aspectos do Direito
Administrativo, analisando os pontos essenciais por meio de uma abordagem direta, com
posições doutrinárias e também teses que têm prevalecido em nossos Tribunais.Ao final de
cada capítulo o leitor terá acesso a quadros sinóticos e questões de concursos relacionadas
ao tema.A obra é indicada para alunos de graduação e para aqueles que se preparam para os
principais concursos públicos do país.
In this important work, Dr. Felipe Fierro offers a comprehensive view on the subject of
Introduction to the Study of Law, in which he revives the use of Gnoseology, Philosophy,
History and Logic as Auxiliary Sciences; and exposes how the abandonment of such has
contributed to the exponential growth of Skepticism and Relativism, currently prevailing in the
legal world. The above, through extensive experience in teaching Law from the AristotelianThomistic platform, based on the elementary assumption that we must first prove the existence
of the object of study, and contrast main legal branches in topics such as: what is Law?, why is
Science?, what are Law, Justice, Facultative rights and the Common Good?; supported by
extensive and select bibliography. In addition, the being, nature, concept, essence and
properties of the sources, fundamentals and classification are described. But important
elements such as knowledge, order, principles, Jurisprudence, and Natural law, fundamental
legal concepts, the legislative process, the Constitution, interpretation and others are not
absent. Morality and Legal Law are obligatory markers, which although considered in their own
field, are not excluded, but different as to object and method. Predominantly, Justice is
exposed as one of the great values of the Law, and main theories in order to offer future
lawyers the basis regarding the current Science of Law and its significance.
The World Bank Group’s Women, Business and the Law examines laws and regulations
affecting women’s prospects as entrepreneurs and employees across 190 economies. Its goal
is to inform policy discussions on how to remove legal restrictions on women and promote
research on how to improve women’s economic inclusion.
One L, Scott Turow's journal of his first year at law school and a best-seller when it was first
published in 1977, has gone on to become a virtual bible for prospective law students. Not only
does it introduce with remarkable clarity the ideas and issues that are the stuff of legal
education; it brings alive the anxiety and competiveness--with others and, even more, with
oneself--that set the tone in this crucible of character building. Each September, a new crop of
students enter Harvard Law School to begin an intense, often grueling, sometimes harrowing
year of introduction to the law. Turow's group of One Ls are fresh, bright, ambitious, and more
than a little daunting. Even more impressive are the faculty. Will the One Ls survive? Will they
excel? Will they make the Law Review, the outward and visible sign of success in this ultraconservative microcosm? With remarkable insight into both his fellows and himself, Turow
leads us through the ups and downs, the small triumphs and tragedies of the year, in an
absorbing and thought-provoking narrative that teaches the reader not only about law school
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and the law but about the human beings who make them what they are. In the new afterword
for this edition of One L, the author looks back on law school from the perspective of ten years'
work as a lawyer and offers some suggestions for reforming legal education.
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