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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

Controle judicial da 
discricionariedade 
administrativa:
dos conceitos jurídicos indeterminados 
às políticas públicas
Luis Manuel Fonseca Pires
4ª edição
2ª série

ADMINISTRATIVO

Sistema de Registro 
de Preços:
uma forma inteligente de contratar
Paulo Sérgio de Monteiro Reis

7ª série

ADMINISTRATIVO

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3880/4252
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1301/4255
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1301/4255
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4082/4253
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4082/4253
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Responsabilidade 
na gestão fiscal
Alípio Reis Firmo Filho, Ana Cristina Moraes 
Warpechowski, Carlos Alberto de Moraes 
Ramos Filho

7ª série

ADMINISTRATIVO

Parceria público-privada 
passo a passo
Comentários à Lei Nº 11.079/04, que 
institui normas gerais para licitação e 
contratação de PPP na administração 
pública, alterada pelas leis nº 12.024/09, 
12.409/11, 12.766/12, 13.043/14, 
13.097/15, 13.137/15 E 13.529/17
Sidney Bittencourt
4ª edição
7ª série

ADMINISTRATIVO/
CONSTITUCIONAL

Comentários à Lei de 
contratos de publicidade 
da administração:
Lei n. 12.232/2010
Marçal Justen Filho

7ª série

ADMINISTRATIVO E 
GESTÃO PÚBLICA

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4085/4257
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4085/4257
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4084/4256
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4084/4256
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4086/4259
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4086/4259
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Como combater a corrupção 
em licitações:
detecção e prevenção de fraudes
Franklin Brasil, Kleberson de Souza
3ª edição
4ª série

ADMINISTRATIVO E 
GESTÃO PÚBLICA

FCGP nº224
Artigos em destaque
Contornando os efeitos da COVID-19 nas 
concessões de infraestrutura
Ana Luiza Q. M. Jacoby Fernandes 

Teletrabalho no setor público: 
estabelecendo os vínculos para o 
melhor proveitamento dos seus 
benefícios
Cristiane Gonçalves Vieira

ADMINISTRATIVO E 
GESTÃO PÚBLICA

FA nº234
Artigos em destaque
A força extintiva da prescrição do dano 
ao erário e as decisões dos Tribunais de 
Contas: nem tudo é jogo de soma zero
André Luiz de Matos Gonçalves 

Análise jurídica do PIB como índice e 
suas opções subjacentes
Christiano Mendes Wolney Valente

ADMINISTRATIVO E 
GESTÃO PÚBLICA

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1419/4260
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1419/4260
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41951/91984
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41951/91984
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41951/91984
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41951/91986
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41951/91986
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41951/91986
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41951/91986
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41951/91986
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/41951
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41954/92044
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41954/92044
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41954/92044
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41954/92044
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41954/92042
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41954/92042
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41954/92042
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41954
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RFDC nº24
Artigos em destaque
Direito ao esquecimento e o venire 
contra factum proprium: os efeitos da 
autoexibição na era digital
Tatiane Gonçalves Miranda Goldhar 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, o 
modelo social dos direitos humanos e a 
(in)capacidade
Guilherme Magalhães Martins

CIVIL

Direito Civil e tecnologia
Marcos Ehrhardt, Marcos Catalan, 
Pablo Malheiros

7ª série

CIVIL

RBEC nº44
Artigos em destaque
A construção do controle de 
constitucionalidade nos Estados Unidos 
da América
Alexandre Coutinho Pagliarini, Amanda Viega 
Spaller 

A concretização dos direitos sociais pelo 
Poder Judiciário: parâmetros e desafios
Fábio Luparelli Magajewski, Guilherme 
Malaguti Spina

CONSTITUCIONAL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41948/91954
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41948/91954
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41948/91954
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41948/91954
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41948/91952
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41948/91952
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41948/91952
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41948/91952
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/41948
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4087/4261
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4087/4261
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41947/91941
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41947/91941
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41947/91941
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41947/91941
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41947/91941
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41947/91942
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41947/91942
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41947/91942
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41947/91942
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41947
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RFDED nº6
Artigos em destaque
Governança algorítmica e a tutela do direito 
fundamental aos dados pessoais no Brasil: 
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(Lei nº 13.709/18) como sistema protetivo 
para a efetivação da governança dos dados 
particulares nas redes sociais
Ana Karoline Fernandes de Sousa, Raquel Colins 
Andrade, Julia Barros de Brito 

Transformação digital: considerações sobre 
o Decreto nº 9.319, de 21 de março de 2018
Demetrius Ferreira Chacur

ECONÔMICO

Lei Geral de Proteção 
de Dados:
estudos sobre um novo cenário de 
governança corporativa
Rodrigo Pironti

7ª série

EMPRESARIAL

RDEmp nº17.2
Artigos em destaque
A legalidade dos “Initial Coin Offerings” 
no Brasil: tendências e perspectivas 
regulatórias
Cesar Viterbo Matos Santolim, Douglas 
Oliveira Donin 

Ao infinito e além: o impacto 
do Código de Processo Civil nas ações 
de dissolução de sociedade em 
Fortaleza/CE
Uinie Caminha, Andressa Borges Monteiro 
Pires

EMPRESARIAL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91965
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91965
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91965
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91965
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91965
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91965
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91965
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91965
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91966
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91966
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949/91966
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/214/41949
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4083/4254
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4083/4254
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91420
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91420
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91420
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91420
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91420
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91421
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91421
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91421
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91421
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91421
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910/91421
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/41910
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RFJT nº440
Artigos em destaque
Compliance trabalhista sanitário: 
necessidades e desafios no contexto 
da Covid-19
Rosana Kim Jobim 

O poder empregatício e a reforma 
trabalhista de 2017: princípios 
constitucionais em xeque – O caso do 
contrato de trabalho intermitente
Thompson Adans Rodrigues Gomes

TRABALHISTA

Neutralidade, valor acrescido 
e tributação
André Mendes Moreira
2ª edição
6ª série

TRIBUTÁRIO

RFDT nº106
Artigos em destaque
Distinção entre normas, regras e 
princípios em face do sistema tributário 
nacional
Vittorio Cassone 

A dedutibilidade de despesas com 
pagamento de indenizações de seguro 
de vida em caso de óbitos relacionados 
ao coronavírus, independentemente da 
existência de cláusulas de risco excluído 
para pandemias
Ramon Tomazela Santos

TRIBUTÁRIO

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41950/91972
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41950/91972
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41950/91972
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41950/91972
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41950/91973
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41950/91973
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41950/91973
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41950/91973
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41950/91973
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41950
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3987/4258
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3987/4258
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92000
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92000
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92000
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92000
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92001
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92001
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92001
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92001
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92001
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92001
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952/92001
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/41952
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