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Direito Administrativo 
Moderno
Odete Medauar
22ª edição
5ª série

ADMINISTRATIVO

IP nº121

Artigos em destaque
Defesa da saúde pública
Alexandre Pasqualini

A estrutura da inteligência artificial 
e seu impacto nas eleições
André Gualtier, Nuria López

ADMINISTRATIVO

RBDP nº69

Artigos em destaque
Assimetrias de informação na nova Lei 
de Licitação e o problema da seleção 
adversa
Diego Franco de Araújo Jurubeba, 
Marcos Nóbrega

Pandemias e outros eventos – seus 
efeitos nos contratos – impacto nos 
contratos administrativos
Edite Hupsel

ADMINISTRATIVO

Consulte
o sumário

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1553/4250
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1553/4250
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1553/4250
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1553/4250
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1553/4250
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1553/4250
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/172/41938/91804
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/172/41938/91804
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/172/41938/91808
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/172/41938/91808
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/172/41938/91808
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/172/41938
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942/91869
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942/91869
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942/91869
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942/91869
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942/91869
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942/91871
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942/91871
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942/91871
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942/91871
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/172/41938
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41942
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FA nº233

Artigos em destaque
A descriminalização do aborto 
até a 12ª semana de gravidez: 
inconstitucionalidade da ADPF nº 442
Benedito Torres Neto

Compliance, sua evolução e reflexos 
na construção de uma política 
anticorrupção no Brasil
Glaucia Maria de Araújo Ribeiro, Vânia Maria 
do Perpétuo Socorro Marques Marinho

ADMINISTRATIVO

Controle e Consensualidade
fundamentos para o controle 
consensual da Administração Pública 
(TAG, TAC, SUSPAD, acordos de leniência, 
acordos substitutivos e instrumentos 
afins)
Luciano Ferraz
2ª edição
6ª série

ADMINISTRATIVO/
CONSTITUCIONAL

Termo de referência:
o impacto da especificação do objeto e 
do termo de referência na eficácia das 
licitações e contratos
Jair Eduardo Santana, Tatiana Camarão, 
Anna Carla Duarte Chrispim
6ª edição
2ª série

ADMINISTRATIVO E 
GESTÃO PÚBLICA

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944/91895
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944/91895
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944/91895
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944/91895
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944/91896
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944/91896
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944/91896
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944/91896
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944/91896
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1190/4245
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1190/4245
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1190/4245
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1190/4245
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1190/4245
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1190/4245
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1190/4245
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1190/4245
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1190/4245
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41944
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Pontes de Miranda e a 
Administração Pública:
o pensamento ponteano no Direito 
Administrativo
Fábio Lins de Lessa Carvalho
7ª série

ADMINISTRATIVO E 
GESTÃO PÚBLICA

Governança em logística 
pública no enfrentamento 
à COVID-19
Renato Ribeiro Fenili
7ª série

ADMINISTRATIVO E 
GESTÃO PÚBLICA

FCGP nº223

Artigos em destaque
Diretrizes para o controle das 
contratações públicas em tempos 
de crise: como deveria ser o amanhã
Gabriela Verona Pércio, 
Anderson Sant’Ana Pedra

Crimes contra a administração pública 
por infringência da Lei nº 8.666/1993 
e suas alterações
Eduardo Cesar Travassos Canelas

ADMINISTRATIVO E 
GESTÃO PÚBLICA

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4075/4246
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4075/4246
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4075/4246
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4075/4246
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4075/4246
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4075/4246
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4075/4246
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4079/4249
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4079/4249
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4079/4249
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4079/4249
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4079/4249
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4079/4249
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945/91910
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945/91910
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945/91910
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945/91910
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945/91910
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945/91911
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945/91911
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945/91911
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945/91911
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41945
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O teto de cristal da 
democracia brasileira
Margarete de Castro Coelho
7ª série

CONSTITUCIONAL

RBDF&J nº42

Artigos em destaque
Redes sociais, companhias tecnológicas 
e democracia
Francisco Balaguer Callejón

A legitimação de decisões jurídicas na 
utilização de Legal Technology
Wolfgang Hoffman-Riem

CONSTITUCIONAL

Acordos na justiça eleitoral:
negócios jurídicos eleitorais
Carlos Vinícius Alves Ribeiro
7ª série

ELEITORAL

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4080/4251
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4080/4251
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4080/4251
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4080/4251
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4080/4251
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41941/91849
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41941/91849
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41941/91849
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41941/91851
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41941/91851
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41941/91851
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41941
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4074/4243
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4074/4243
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4074/4243
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4074/4243
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4074/4243
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41941
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RBDM nº76

Artigos em destaque
Poder de polícia do município ante o 
direito dos munícipes
Antonione Azevedo Natividade, 
Edvaldo Santos Ferreira Junior

A legalidade da suspensão de prazos 
tributários e os instrumentos infralegais 
editados pelos entes federativos frente 
a crise da COVID-19
João Paulo Barbosa Sinésio

MUNICIPAL

Tratado do homicídio:
o melhor da doutrina, aspectos práticos, 
casos criminais superinteressantes, 
controvérsias doutrinárias e julgados 
históricos do STF E STJ
Francisco Dirceu Barros
7ª série

PENAL

RFCC nº13

Artigos em destaque
As mudanças na legislação penal 
e processual penal com o Pacote 
Anticrime
Benigno Núñez Novo

Sistema prisional e a insuficiência de 
recursos orçamentários
Diogo Lopes Cavalcante, 
Larissa Aline Moura

PENAL

Consulte
o sumário

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940/91832
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940/91832
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940/91832
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940/91832
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940/91834
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940/91834
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940/91834
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940/91834
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940/91834
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4076/4247
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4076/4247
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4076/4247
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4076/4247
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4076/4247
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4076/4247
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4076/4247
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4076/4247
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/41939/91821
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/41939/91821
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/41939/91821
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/41939/91821
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/41939/91822
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/41939/91822
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/41939/91822
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/41939/91822
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/41939
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41940
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/41939
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RFJT nº439

Artigos em destaque
Teletrabalho antes e depois da 
pandemia: a importância da negociação 
coletiva
Luciane Cardoso Barzotto, 
Bruna Casimiro Siciliani, Bruna Dier

O teletrabalho como instrumento 
de “inserção excluída” da mulher no 
mercado de trabalho
Denise Pires Fincato, João Pedro 
Ignácio Marsillac

TRABALHISTA

RFT nº37

Artigos em destaque
Aposentadoria especial dos enfermeiros: 
um resumo de como conseguir ou 
revisionar a aposentadoria dos(as) 
enfermeiros(as)
Andras Imre Erod Junior, 
Carlos Alberto Vieira de Gouveia

A eficácia temporal do direito material 
do trabalho
André Araújo Molina

TRABALHISTA

Consulte
o sumário

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943/91882
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943/91882
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943/91882
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943/91882
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943/91882
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943/91883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943/91883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943/91883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943/91883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943/91883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946/91928
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946/91928
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946/91928
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946/91928
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946/91928
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946/91928
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946/91929
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946/91929
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946/91929
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41943
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/41946
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ADMINISTRATIVO
E GESTÃO PÚBLICA

ADMINISTRATIVO
E GESTÃO PÚBLICA

5ª série | VÍDEOS 5ª série | VÍDEOS
Palestrante: Palestrante:Cristiana Fortini Tatiana Camarão

PALESTRAS
2020

PALESTRAS
2020

COVID e Sistema de Registro de Preços COVID: mudanças e simplificação das 
contratações

Elementos do Termo de Referência

Termo de Referência:
especificação do objeto

Sistema de Registro de Preços: 
características e vantagens

Sistema de Registro de Preços:
órgãos gerenciador, participantes 
e não participantes

07

https://www.forumconhecimento.com.br/video/2914/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2908/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2914/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2915/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2916/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2909/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2917/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2908/
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ADMINISTRATIVO
E GESTÃO PÚBLICA

ADMINISTRATIVO,
CIVIL E ECONÔMICO

5ª série | VÍDEOS 5ª série | VÍDEOS
Palestrante: Palestrante:Luciano Ferraz Anna Carla Duarte Chrispim

PALESTRAS
2020

PALESTRAS
2020

Consensualidade administrativa e LINDB Planejamento das aquisições
sob a ótica da governança

Termos de Ajustamento de Gestão
e Acordos de Leniência

Termos de Ajustamento de Conduta 
e acordos de não persecução cível

08

https://www.forumconhecimento.com.br/video/2907/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2911/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2907/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2913
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2912/
https://www.forumconhecimento.com.br/video/2911/


Para acessar o conteúdo:

Para mais conteúdos como este, 
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