Resumo de CLT Comparada e
Atualizada com a Reforma Trabalhista:
de Acordo com a lei 13.467, de 13 de
Julho de 2017 e a MP 808/2017
"A presente obra foi construída com o objetivo de auxiliar os operadores
do Direito do Trabalho e facilitar a rápida consulta das alterações
ocorridas. Contém não só toda legislação atualizada, com remissões aos
dispositivos, súmulas e orientações jurisprudenciais correlatas e conexas,
mas, também, a comparação dos antigos textos legais com os novos
dispositivos da CLT trazidos pela Reforma Trabalhista.
Foram acrescidos comentários individualizados e objetivos, para cada
artigo novo, analisando tecnicamente as mudanças." - Vólia Bomfim
Cassar A Consolidação das Leis do Trabalho sofreu profundas alterações
recentemente, destacando-se como principais as trazidas pela Lei 13.467,
de 13 de julho de 2017.
Com o objetivo de oferecer aos estudantes e operadores do Direito um
instrumento que lhes permita identificar de modo fácil as modificações
ocorridas na legislação trabalhista, o GEN - Grupo Editorial Nacional, por
meio da Editora Método, oferece aos leitores a CLT atualizada com a
Reforma Trabalhista.
A obra foi ampliada, revista e atualizada pela MP 808/2017, assim como
pelas Leis 13.509/2017 e Lei 13.545/2017. Conheça a estrutura: •
Comparativo do texto reformado e com o original: o confronto entre o texto
reformado e o original foi realizado em formato de tabelas trabalhadas em
design leve e moderno, que permite clara compreensão das alterações
legislativas, sem poluição visual.
• Duas cores: usamos as cores azul e preta para realizar os destaques no
texto atualizado da CLT. A cor azul identifica as novidades trazidas pela
Reforma Trabalhista. • Comentários aos artigos reformulados: a
organizadora comenta de forma objetiva as alterações trazidas pela

Reforma Trabalhista.
• Transcrição da legislação e jurisprudência relacionadas: para agilizar a
consulta da CLT, além das notas remissivas, os textos dos principais
dispositivos legais e das decisões jurisprudenciais relacionadas foram
transcritos logo abaixo de cada artigo.
• Índice alfabético-remissivo: desenvolvido para tornar mais rápida e fácil a
consulta por termos. O índice traz, de forma prática e organizada, toda a
legislação relevante sobre o tema, permitindo maior agilidade na
localização dos dispositivos legais pertinentes.
Acesse aqui a versão completa deste livro

