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FA nº231
Artigos em destaque
A COVID-19 e a sua repercussão na 
Administração Pública: aspectos fiscais 
e financeiros a serem observados pela 
gestão municipal
Alessandro Macedo
Princípios e regras jurídicas: conflitos e 
critérios de solução frente às diretrizes 
da Lei Federal nº 13.655/2018
Denis Dela Vedova Gomes

ADMINISTRATIVO

RDPE nº70
Artigos em destaque
Transações entre partes relacionadas 
em concessões de serviço público: 
regulação, governança e controle
Bruno Henrique Kons Franco
Direito Administrativo da Emergência – 
um modelo jurídico
Marçal Justen Filho

ADMINISTRATIVO

RIDP nº08
Artigos em destaque
O Brasil e os tratados internacionais
Benigno Núñez Novo
Lex Mercatória e a estrutura 
concorrencial transnacional
Bruno Magalhães Costa

ADMINISTRATIVO

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41922/91579
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41922/91579
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41922/91579
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41922/91579
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41922/91579
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41922/91581
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41922/91581
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41922/91581
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41922/91581
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41922/91579
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41927/91656
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41927/91656
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41927/91656
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41927/91656
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41927/91662
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41927/91662
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41927/91662
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41927/91656
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/41930/91693
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/41930/91693
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/41930
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/41930
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/41930
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/41930/91693
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RTCE nº18.1
Artigos em destaque
Os tribunais de contas no exercício do 
controle externo de acordo com nova 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
Moises Maciel
A jurimetria e sua aplicação nos 
tribunais de contas: análise de estudo 
sobre o Tribunal de Contas da União 
(TCU)
Juliana Cristina Luvizotto, Gilson Piqueras 
Garcia

ADMINISTRATIVO

Licitações sustentáveis
no Brasil
2ª edição
Teresa Villac
6ª série

ADMINISTRATIVO

A&C nº79
Artigos em destaque
Drafting the Egyptian Constitution: 
a comparative analysis between the 
drafting committees of the 2012 and 
2014 Constitutions
Karim Mahmoud El-Shahed
Ciudades inteligentes, finanzas 
desequilibradas: IFEs, IFIs y tributación 
para financiar el desarrollo urbano 
latino-americano
Antonello Tarzia

ADMINISTRATIVO/ 
CONSTITUCIONAL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91732
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91732
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91732
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91732
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91733
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91733
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91733
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91733
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91733
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91733
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/41933/91732
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3925/4237
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3925/4237
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3925/4237
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3925/4237
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3925/4237
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3925/4237
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3925/4237
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91646
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91646
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91646
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91646
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91646
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91647
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91647
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91647
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91647
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91647
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/41926/91646
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FDUA nº111
Artigos em destaque
Desarrollo sostenible & Economía 
circular. Un estudio desde la 
Responsabilidad Social Empresarial
Alcides Antúnez Sánchez, Eduardo Díaz 
Ocampo, Nosdalys Castillo Fuentes
Conflito de competência entre os entes 
federativos em matéria ambiental
Carine Marina

AMBIENTAL
E URBANÍSTICO

RBDCivil nº24
Artigos em destaque
A situação jurídica do ente por nascer: 
uma análise crítica em busca de 
coerência normativa
Mariana Alves Lara, Fabio Queiroz Pereira
Notas sobre o dever de renegociar nos 
contratos empresariais de colaboração
Sofia Miranda Rabelo, Guilherme Vinseiro 
Martins

CIVIL

Contrato de namoro:
amor líquido e direito
de família mínimo
Marília Pedroso Xavier
7ª série

CIVIL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/41931/91704
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/41931/91704
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/41931/91704
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/41931/91704
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/41931/91704
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/41931/91705
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/41931/91705
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/41931/91705
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/41931/91704
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41932/91718
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41932/91718
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41932/91718
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41932/91718
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41932/91719
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41932/91719
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41932/91719
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41932/91719
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41932/91718
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4070/4239
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4070/4239
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4070/4239
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4070/4239
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4070/4239
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4070/4239
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RBINF nº17
Artigos em destaque
Divergências no Direito Administrativo
Ricardo Marcondes Martins
Elementos e características essenciais 
da concepção de regulação estatal
André Saddy

ECONÔMICO

Liberdade de expressão e 
propaganda eleitoral
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
7ª série

ELEITORAL
E CONSTITUCIONAL

A participação das mulheres 
na política
Sérgio Silveira Banhos
7ª série

ELEITORAL
E CONSTITUCIONAL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/41934/91747
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/41934/91747
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/41934/91748
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/41934/91748
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/41934/91748
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/41934/91747
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4071/4240
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4071/4240
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4071/4240
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4071/4240
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4071/4240
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4072/4241
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4072/4241
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4072/4241
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4072/4241
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4072/4241
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4072/4241
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FCGP nª221
Artigos em destaque
Revisão de preços registrados em caso 
de elevação dos valores praticados 
em mercado no contexto da crise do 
coronavírus
Fabrício Motta, Victor Amorim
Contratações Públicas Emergenciais 
para combater o coronavírus: 
dispensa temporária de licitação e 
pregão especial para enfrentamento 
da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII)
Victor Scholze, Augusto Nogueira

GESTÃO PÚBLICA

FCGP nª222
Artigos em destaque
Coronavírus (COVID-19) e dispensa de 
licitação: análise sob a ótica da Lei nº 
13.979/2020
Gabriela Gomes Acioli Castroviejo
Isolamento social – suspensão da 
geração de riqueza e consequente 
redução da carga tributária – 
consequências jurídicas, econômicas e 
administrativas – como e quem pagará 
essa conta da COVID-19
Helio Saul Mileski

GESTÃO PÚBLICA

RBDPro nª110
Artigos em destaque
Tutela voltada ao ilícito, prescindibilidade 
do dano e limites da cognição judicial: 
estudo de caso envolvendo a transgressão 
reiterada da legislação de trânsito (ACP nº 
5009543- 84.2015.4.04.7204/SC) visando 
a inibir futuros equívocos
Lúcio Grassi de Gouveia, Mateus Costa Pereira, 
Alexandre de Paula Filho
Microssistema de precedentes judiciais 
vinculantes do CPC/15 e a gestão de 
processos
Álvaro Ferraz

PROCESSUAL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91598
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91598
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91598
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91598
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91598
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91599
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91599
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91599
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91599
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91599
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91599
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91599
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41923/91598
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91767
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91767
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91767
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91767
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91768
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91768
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91768
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91768
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91768
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91768
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91768
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41936/91767
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91631
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91631
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91631
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91631
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41925/91630
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RFJT nª437
Artigos em destaque
Redução de salário na pandemia e 
jurisprudência do STF: respeito à 
constituição no estado democrático de 
direito
Gustavo Filipe Barbosa Garcia
“Eles querem os seus sonhos”: trabalho 
e distopia no capitalismo biocognitivo
Valdete Souto Severo, Celso Rodrigues

TRABALHISTA

RFJT nª438
Artigos em destaque
Quais empregados públicos são afetados 
pela norma do §14 do art. 37 da CRFB? Uma 
análise da aplicabilidade do rompimento 
do contrato de trabalho em razão de 
aposentadoria aos empregados públicos 
do quadro permanentes e aos empregados 
públicos em comissão (pura ou não pura)
Lucas Soares de Oliveira
O aquecimento da economia e o pleno 
emprego gerado pela reforma trabalhista: 
mitos e verdades
Helena Kugel Lazzarin, Rubens Fernando 
Clamer dos Santos Júnior

TRABALHISTA

RFDT nª105
Artigos em destaque
A inconstitucionalidade da 
automaticidade da prevalência das teses 
dos contribuintes nos casos de empate 
de votos nos julgamentos do PAF junto 
ao CARF
Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Responsabilidade tributária de grupos 
econômicos
Ricardo Lodi Ribeiro, Tatiana Junger

TRIBUTÁRIO

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41924/91617
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41924/91617
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41924/91617
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41924/91617
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41924/91617
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41924/91618
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41924/91618
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41924/91618
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41924/91617
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91680
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91680
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91680
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91680
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91680
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91680
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91680
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91680
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91681
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91681
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91681
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91681
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91681
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41929/91680
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41935/91756
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41935/91756
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41935/91756
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41935/91756
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41935/91756
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41935/91756
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41935/91757
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41935/91757
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41935/91757
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142
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Reforma tributária,
imposto de renda mínimo
e tributação de lucros
e dividendos
Misabel Derzi, Fernando Fonseca
7ª série

TRIBUTÁRIO

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4069/4238
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4069/4238
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4069/4238
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4069/4238
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4069/4238
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4069/4238
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4069/4238
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4069/4238
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GESTÃO PÚBLICA/ EMPRESARIAL

Governança corporativa

Instâncias de governança

Governança Global

Governança do Estado

5ª série | VÍDEOS
Palestrante: Adriana de Andrade Solé

Coronavírus e governança

Governança, compliance e risco

Governança e os direcionadores estratégicos

Governança e códigos de conduta

Governança, compliance e integridade

Governança corporativa e conflitos de agência

SÉRIE
GOVERNANÇA

https://www.forumconhecimento.com.br/video/2896/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2896/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2895/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2898
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2897/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2899
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2902
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2903
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2904
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2905
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2906
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GESTÃO PÚBLICA

Economia, eficiência e eficácia
do sistema de justiça

Garantia de participação das mulheres: 
cotas de gênero

ELEITORAL
E CONSTITUCIONAL

Garantia de participação das mulheres: 
consequências do não cumprimento
das cotas

5ª série | VÍDEOS 5ª série | VÍDEOS
Palestrante: Palestrante:Edson de Resende Castro Carlos Haddad

PALESTRAS
2020

PALESTRAS
2020

https://www.forumconhecimento.com.br/video/2892/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2893/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2892/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2893/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2893/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2894/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2894/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2894/


Para acessar o conteúdo:

www.forumconhecimento.com.br

relacionamento@editoraforum.com.br

(031) 2121-4960

Para contratar a Plataforma FÓRUM:

https://www.forumconhecimento.com.br
mailto:relacionamento%40editoraforum.com.br?subject=

