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FA nº 223
Artigos em destaque
Dois pesos, duas medidas e uma 
política pública: a distinta realidade 
de incentivos dos professores efetivos 
e designados na rede estadual de 
educação de Minas Gerais 
Kamila Pagel de Oliveira, Ana Luiza Gomes 
de Araújo, Leandro Alves Soares, Elisa 
Cristina Pereira Sanches, Fernanda de Moura 
Galantini, Elias Natal Lima de Menezes

Reforma do Estado e reforma no Estado 
Anderson Máximo de Holanda

FCGP nº 213
Artigos em destaque
Governança e compliance no setor 
de mineração: a delicada questão da 
legalidade e legitimidade 
Adriana de Andrade Solé, Marcela Tainã 
Schoroeder

Formas de prestação de serviço público 
no Brasil 
Cid Capobiango S. de Moura, Arthur Lucas

RAFDT nº 05
Artigos em destaque
A compatibilidade da modulação de 
efeito nas decisões tributárias 
Flávio Couto Bernardes, Tales de Almeida 
Rodrigues

A constituição balzaquiana diante da 
antagônica relação estabelecida entre o 
fisco e os contribuintes: uma proposta 
dialógica fundamentada na moralidade 
tributária 
Roney Sandro Freire Corrêa
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https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/200/41829/90275
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RBDCivil nº 21
Artigos em destaque
Análise epistemológica da responsabilidade 
civil na contemporaneidade - Civil liability 
in contemporaneity: an epistemological 
analysis 
Joyceane Bezerra de Menezes, 
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima, 
Adriano Pessoa da Costa

Considerações sobre o existir: as diretivas 
antecipadas de vontade e a morte digna - 
Considerations about existing: the advance 
diretives and worthy death 
Cleber Affonso Angeluci

RBDM nº 73
Artigos em destaque
O Estado de Austeridade justificado pelo 
novo ódio à democracia em Porto Alegre: 
exame de um caso prático 
Cláudio Hiran Alves Duarte

Comentários aos motivos de Reforma da 
Previdência no Regime Próprio com base 
no princípio federativo 
Cristiane Catarina Fagundes de Oliveira

RBDPro nº 107
Artigos em destaque
A recuperação fluida (fluid recovery) 
versus a reparação integral coletiva do 
dano causado a indivíduos: contributo 
processual do Estatuto da Igualdade Racial 
Tereza Cristina Sorice Baracho Thibau, 
Állan Felipe Brito Santiago

A decisão judicial frente aos precedentes 
obrigatórios: a busca da tutela de mérito 
isonômica, efetiva e democrática 
Amini Haddad Campos, Olavo de Oliveira 
Neto

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41842/90467
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41842/90467
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41842/90467
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https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41832/90334
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https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41832/90335
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41832/90335
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RBDU nº 08
Artigos em destaque
Los derechos sociales y su defensa 
Luis Gerardo Rodríguez Lozano

Lei Federal nº 13.465/2017: regularização 
fundiária urbana ou política de registro 
de propriedade em massa 
Alice Nohl Vianna

RBEFP nº 19
Artigos em destaque
As garantias constitucionais da 
estabilidade e da irredutibilidade de 
vencimentos dos servidores públicos 
Alexandre Salomão Jabra

Senado Federal e controle de 
constitucionalidade: alguns aspectos do 
artigo 52, X, da Constituição 
Antonio Eduardo Reichmann Seixas

RBEFP nº 20
Artigos em destaque
A ação da Polícia Militar no que tange ao 
combate à criminalidade de massa 
Aline Oliveira Mendes de Medeiros

O silêncio da Administração Pública 
frente a pedidos formulados pelo 
cidadão no marco de um processo 
administrativo 
Diogo Luiz

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/41836/90393
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/41836/90393
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/41836/90394
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/41836/90394
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/41836/90394
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/41836/90394
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/41836
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41843/90479
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41843/90479
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41843/90479
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41843/90479
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41843/90480
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41843/90480
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41843/90480
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41843/90480
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41843
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41844/90489
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41844/90489
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RBEFP nº 21
Artigos em destaque
Visão estratégica: governança e 
planejamento 
Antonio Quintino Rosa

A arbitragem nos contratos da 
Administração Pública 
Dinorá Adelaide Musetti Grotti

RDA nº 278/02
Artigos em destaque
The American model of federal 
administrative law: remembering the 
first one hundred years 
Jerry L. Mashaw

Reputação institucional e o controle das 
Agências Reguladoras pelo TCU 
Floriano de Azevedo Marques Neto, 
Juliana Bonacorsi de Palma, Yasser Gabriel, 
Danilo Rehem, Nara Merlotto

RDEmp nº 16.2
Artigos em destaque
Aspectos incidentes do instituto de 
desconsideração da personalidade 
jurídica nos casos de execuções fiscais à 
luz do CPC 2015 
Dirceu Pereira Siqueira, Danilo Henrique 
Nunes

Racionalidade econômica da empresa 
e suas influências no meio ambiente do 
trabalho 
Saulo Nunes de Carvalho Almeida

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41845/90498
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41845/90498
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41845/90498
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https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41845/90499
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/127/41845
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RDPE nº 67
Artigos em destaque
Entre a perseguição e o denuncismo: 
como a regulamentação do 
whistleblower pode reduzir a corrupção 
entre agentes públicos no Brasil 
Anna Carolina Migueis Pereira

Alternativa para o investimento público 
em infraestrutura portuária: estudo do 
Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) 
Bruna Souza da Rocha

RDTS nº 25
Artigos em destaque
Contribuições sindicais – breve análise 
Ana Gabriela Millo Alkmim Lopes, Leônidas 
Meireles Mansur Muniz de Oliveira

“Lei Anticorrupção” (Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013) - Reflexos no terceiro 
setor 
Fábio da Costa Vilar

RFDC nº 21
Artigos em destaque
Nanotecnologias, lixo nanotecnológico 
e a responsabilidade civil dos diversos 
integrantes da cadeia consumerista: 
algumas considerações iniciais 
Raquel von Hohendorff, Daniele Weber da 
Silva Leal

A construção dos modelos de 
representação da mulher na publicidade 
Camila Belinaso de Oliveira

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41840/90444
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41840/90444
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https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41840/90445
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41840/90445
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41840/90445
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41840/90445
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41840
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41837/90402
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41837/90402
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41837/90402
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41837/90403
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41837/90403
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41837/90403
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41837/90403
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41837
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41830/90298
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41830/90298
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41830/90298
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41830/90298
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41830/90298
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41830/90298
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41830/90315
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41830/90315
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41830/90315
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41830
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RFDFE nº 15
Artigos em destaque
La ricerca di un criterio giuridico 
ordinatore della fiscalità ambientale 
Maria Assunta Icolari

Notas sobre a crise econômica e um 
pouco de poesia 
Fernando Facury Scaff

RFDT nº 100
Artigos em destaque
Anotações sobre a imunidade de 
contribuições sobre receitas de 
exportação 
Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho

A capacidade contributiva no sistema 
tributário brasileiro 
Hugo de Brito Machado

RFJT nº 429
Artigos em destaque
A (in)constitucionalidade do Art. 791-
A, §4º da consolidação das leis do 
trabalho e a jurisprudência dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e do Tribunal 
Superior do Trabalho 
Sonilde Lazzarin, Roberta Borges Biansini

O sistema brasileiro de custeio sindical: 
espécies de contribuição e análise da 
atual conjuntura 
Larissa Rodrigues de Oliveira

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41828/90263
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41828/90263
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41828/90263
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41828/90264
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41828/90264
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41828/90264
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41828
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41833/90350
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41833/90350
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41833/90350
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https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41833/90351
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41833/90351
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41833
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41841/90454
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41841/90454
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41841/90454
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41841/90454
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41841/90454
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41841/90454
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https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41841
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RFT nº 34
Artigos em destaque
Assédio moral trabalhista segundo as 
novas regras da CLT 
Antonio Luiz Nunes Salgado, Sandra Paula 
Barbosa Mota

A cumulação dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade na 
visão do Tribunal Superior do Trabalho: 
análise crítica do entendimento da 
SBDI-1 no precedente E-RR nº 0001072-
72.2011.5.02.0384 
Daniel Bofill Vanoni

RPGMBH nº 15
Artigos em destaque
Os instrumentos congêneres após a 
edição da Lei nº 13.019 de 2014 
Ana Alvarenga Moreira Magalhães, Luana 
Magalhães de Araújo Cunha

O potencial do MROSC na gestão pública 
cultural 
Clarice Costa Calixto, Giuliana Kauark

RPGMBH nº 16
Artigos em destaque
XV Congresso Brasileiro de Procuradores 
Municipais fortalece o papel da 
advocacia pública no país 
Acyr Bemfica de Faria

Advocacia Pública: o primeiro juiz da 
causa do poder público 
Carlos Mário da Silva Velloso

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90414
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90414
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90414
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90414
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90417
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90417
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90417
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90417
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90417
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90417
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838/90417
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41838
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41834/90365
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41834/90365
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41834/90365
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41834/90365
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41834/90366
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41834/90366
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41834/90366
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41834
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41835/90392
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41835/90392
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41835/90392
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41835/90392
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41835/90377
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41835/90377
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41835/90377
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/165/41835
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TCE-GO nº 01
Artigos em destaque
Controle das contas governamentais: 
moneyball para as políticas públicas 
Sabrina Nunes Iocken, Sonia Endler de 
Oliveira

A função jurisdicional do Tribunal de 
Contas e o princípio da deferência 
técnico-administrativa 
Vivianne Alves Bragança Brandão

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/268/41831/90320
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/268/41831/90320
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/268/41831/90320
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/268/41831/90320
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/268/41831/90321
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/268/41831/90321
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/268/41831/90321
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/268/41831/90321
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/268/41831
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Arbitragem nas Parcerias 
Público-Privadas
André Rodrigues Junqueira
6ª série

Direito das Relações 
Familiares Contemporâneas:
estudos em homenagem a Paulo Luiz 
Netto Lôbo
Marcos Ehrhardt Júnior, Fabíola Albuquerque 
Lobo, Gustavo Andrade (Coord)
6ª série

Federalismo Brasileiro:
perspectivas descentralizadoras
Abhner Youssif Mota Arabi
6ª série

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3982/4130
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3982/4130
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3981/4129
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3981/4129
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3984/4132
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3984/4132
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Filosofia Contemporânea do 
Direito e Conectividades:
teoria e pragmática
Adrualdo de Lima Catão et al. (Coord.)
6ª série

O Papel do Ministério Público 
nas Investigações
Fabio Goldfinger
6ª série

Regimento Interno e Lei 
Orgânica do Tribunal de 
Contas da União
2ª edição
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
Coleção Jacoby

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3983/4131
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3983/4131
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3985/4133
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3985/4133
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1644/4134
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1644/4134
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Sistema de Controle Interno 
da Administração Pública na 
União Europeia e no Brasil
Gustavo Ungaro et al. – CONACI
6ª série

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3980/4128
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3980/4128
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