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Controle da
Administração
Pública
Odete Medauar
4ª edição
7ª série

ADMINISTRATIVO

Poder de polícia, 
ordenação, regulação:
transformações político-jurídicas, 
econômicas e institucionais do Direito 
Administrativo ordenador
Gustavo Binenbojm
3ª edição
3ª série

ADMINISTRATIVO

Regulação, fiscalização 
e sanção:
fundamentos e requisitos da delegação 
do exercício do poder de polícia 
administrativa a particulares
Flávio Henrique Unes Pereira
2ª edição
7ª série

ADMINISTRATIVO

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4093/4271
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4093/4271
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4093/4271
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4093/4271
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4093/4271
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1408/4272
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1408/4272
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1408/4272
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1408/4272
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1408/4272
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1408/4272
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1408/4272
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4096/4275
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4096/4275
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4096/4275
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4096/4275
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4096/4275
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4096/4275
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4096/4275
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Sanções disciplinares:
O alcance do controle jurisdicional
Flávio Henrique Unes Pereira
2ª edição
7ª série

ADMINISTRATIVO

Aspectos controvertidos do 
compliance na Administração 
Pública
Augusto Dal Pozzo, Ricardo Marcondes 
Martins
7ª série

ADMINISTRATIVO

Contratações de tecnologia 
da informação 4.0:
Segue o Jogo!
Antonio Fernandes Soares Netto, 
Silvio César da Silva Lima
7ª série

ADMINISTRATIVO

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4097/4276
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4097/4276
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4097/4276
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4097/4276
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4102/4282
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4102/4282
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4102/4282
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4102/4282
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4102/4282
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4102/4282
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4103/4283
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4103/4283
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4103/4283
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4103/4283
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4103/4283
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4103/4283
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Os tribunais de contas 
e o mínimo existencial 
em educação:
Fundamentos para uma atuação forte
Ricardo Schneider Rodrigues
7ª série

ADMINISTRATIVO

FA nº235

Artigos em destaque
Análise da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal no ano de 2019 em 
matéria de Direito Administrativo
Emerson Affonso da Costa Moura, Leonardo 
Pereira de Lima

Estado do Direito e as transformações 
do Direito Administrativo Sancionador
Eugênio Geraldo Barroso Costa

ADMINISTRATIVO

REJUR nº1

Artigos em destaque
Repetição de valores pagos por equívoco 
da Administração aos servidores 
públicos: uma questão de boa-fé
Bruna Bicalho Penna Rodrigues

Revisão de multas aplicadas pelo 
PROCON: comparação entre a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça
do Espírito Santo com outros
tribunais pátrios
Dhaniel Alvarenga da Silva

ADMINISTRATIVO

Consulte
o sumário

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4108/4289
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4108/4289
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4108/4289
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4108/4289
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4108/4289
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4108/4289
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41966/92206
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41966/92206
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41966/92206
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41966/92206
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41966/92206
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41966/92205
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41966/92205
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41966/92205
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41966
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964/92165
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964/92165
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964/92165
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964/92165
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964/92166
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964/92166
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964/92166
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964/92166
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964/92166
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964/92166
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/41966
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/269/41964
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RBDM nº77

Artigos em destaque
IPTU e a PEC 110/2019 (Reforma 
Tributária): teoria, prática, insensatez
e retrocesso
Cintia Estefania Fernandes, Claudia M. De 
Cesare, Gelson Santos Oliveira, 
Pedro Humberto B. Carvalho Junior

Efeitos da concessão de rodovias 
estaduais nos municípios, ensaios sobre 
a faixa de domínio e a autorização de uso
Leonardo Vieira de Souza

ADMINISTRATIVO

RBDP nº70

Artigos em destaque
(In)viabilidade jurídica na aplicação 
dos recursos provenientes da CFEM 
no custeio de despesas correntes
Breno Lucas de Carvalho Ribeiro, Cassiana 
Vitória Guedes Oliveira da Silva

A ingerência da lavagem de dinheiro 
no esquema concorrencial de mercado
Hioman Imperiano de Souza

ADMINISTRATIVO

RCP nº17

Artigos em destaque
Licitações sustentáveis: 
responsabilização de agentes públicos 
por atuação temerária
Camila Costa Reis Rodrigues

Estado de necessidade administrativa: 
contornos envolvendo a hermenêutica 
de um regime jurídico emergencial
Daniel Falcão, Camilo Amin Jreige Neto

ADMINISTRATIVO

Consulte
o sumário

Consulte
o sumário

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965/92175
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965/92175
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965/92175
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965/92175
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965/92175
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965/92175
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965/92176
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965/92176
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965/92176
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965/92176
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41967/92215
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41967/92215
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41967/92215
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41967/92215
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41967/92215
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41967/92214
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41967/92214
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41967/92214
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41967
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/139/41974/92289
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/139/41974/92289
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/139/41974/92289
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/139/41974/92289
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/139/41974/92290
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/139/41974/92290
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/139/41974/92290
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/139/41974/92290
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/139/41974
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/129/41967
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/41965
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/139/41974
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Processo Administrativo 
Ambiental
Pedro Niebuhr
3ª edição
7ª série

ADMINISTRATIVO
E AMBIENTAL

Transição de governo nos 
municípios brasileiros:
Imaturidade e controles
Ronald Fontenele Rocha
7ª série

ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL

Controle externo 
contemporâneo:
Reflexões, debates e polêmicas sobre 
o futuro dos tribunais de contas no
Estado Democrático
Luiz Henrique Lima
7ª série

ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4107/4287
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4107/4287
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4107/4287
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4107/4287
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4094/4273
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4094/4273
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4094/4273
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4094/4273
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4094/4273
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4112/4293
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4112/4293
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4112/4293
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4112/4293
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4112/4293
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4112/4293
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4112/4293
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Os desafios do controle 
externo diante da pandemia 
DA COVID-19
Luiz Henrique Lima
7ª série

ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL

Lei de liberdade econômica
e os seus impactos no Direito 
Administrativo
Georges Louis Hage Humbert
7ª série

ADMINISTRATIVO
E ECONÔMICO

RDPE nº71

Artigos em destaque
Considerações iniciais sobre a Lei Geral 
das Agências Reguladoras
Alexandre Santos de Aragão

Mayday: primeiras considerações sobre 
o impacto falimentar e concorrencial 
da COVID-19 sobre o setor aéreo e 
aeroportuário
Eduardo da Silva Mattos, 
Bruno Polonio Renzetti

ADMINISTRATIVO
E ECONÔMICO

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4109/4290
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4109/4290
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4109/4290
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4109/4290
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4109/4290
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4111/4292
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4111/4292
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4111/4292
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4111/4292
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4111/4292
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969/92226
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969/92226
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969/92226
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969/92227
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969/92227
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969/92227
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969/92227
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969/92227
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969/92227
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/41969
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Constituição, tributação 
e aduana no transporte 
marítimo e na atividade 
portuária
Osvaldo Agripino de Castro Junior
7ª série

ADUANEIRO

Direito à privacidade e 
divulgação de remuneração 
no mercado de capitais
Ermiro Ferreira Neto
7ª série

CIVIL

As famílias simultâneas
e seu regime jurídico
Luciana Brasileiro
2ª edição
6ª série

CIVIL

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4106/4286
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4106/4286
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4106/4286
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4106/4286
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4106/4286
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4106/4286
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4104/4284
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4104/4284
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4104/4284
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4104/4284
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4104/4284
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3973/4288
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3973/4288
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3973/4288
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/3973/4288
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RBDCIVIL nº25

Artigos em destaque
Guarda de animais: uma perspectiva 
tridimensional
Samory Pereira Santos

Liberdade versus responsabilidade no 
relacionamento familiar paralelo: uma 
análise do art. 14, parágrafo único, do 
Estatuto das Famílias (PLS nº 470/2013)
Márcio Oliveira Rocha

CIVIL

RBEC nº45

Artigos em destaque
As controvertidas decisões do STF sobre 
a interpretação (in)constitucional para 
a fruição da imunidade tributária das 
instituições de ensino
Arthur Leopoldino Ferreira Neto, Priscilla 
Ferreira Tricate

Direito ao esquecimento: os desafios 
das garantias dos direitos humanos na 
internet no Brasil
Elieder Bonet Abensur

CONSTITUCIONAL

As novas fronteiras
do direito contratual:
Contratos privados e direitos humanos
Paulo Nalin, Lygia Copi
7ª série

CONTRATUAL

Consulte
o sumário

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41975/92300
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41975/92300
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41975/92300
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41975/92301
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41975/92301
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41975/92301
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41975/92301
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41975/92301
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41975
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972/92271
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972/92271
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972/92271
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972/92271
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972/92271
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972/92271
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972/92272
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972/92272
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972/92272
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972/92272
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4105/4285
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4105/4285
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4105/4285
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4105/4285
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4105/4285
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/41972
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/41975
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RFDFE nº17

Artigos em destaque
Por que estudar direito nos dias atuais: 
entre o ensino e a educação jurídica
Fernando Facury Scaff

Parecer sobre autonomia financeira 
do Poder Judiciário em face da PEC nº 
287/2020 à Constituição Estadual do Rio 
Grande do Sul
Fernando Facury Scaff, Rafael Da Cás Maffini, 
Paulo Caliendo, Ingo Sarlet, Lenio Streck

FINANCEIRO
E ECONÔMICO

30 anos de advocacia:
Textos doutrinários
José Anchieta da Silva
Del Rey 4ª Série

GERAL

RBDPRO nº111

Artigos em destaque
O tempo processual e o Direito de Família: 
tutela da evidência e decisão parcial de 
mérito no Código de Processo Civil de 2015
Sabrina de Paula Nascimento, Ana Luiza Rocha, 
Marcos Campos, Rogéria Dotti

A estabilização dos efeitos da tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública
como instrumento de efetivação dos 
direitos sociais
Sandoval Alves da Silva, Barbie Chaves da Silva

PROCESSUAL

Consulte
o sumário

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968/92225
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968/92225
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968/92225
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968/92224
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968/92224
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968/92224
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968/92224
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968/92224
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968/92224
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4110/4291
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4110/4291
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4110/4291
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4110/4291
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971/92255
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971/92255
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971/92255
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971/92255
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971/92255
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971/92256
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971/92256
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971/92256
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971/92256
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971/92256
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/41968
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/131/41971
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Ativismo, garantismo
e cooperação em crise
Amanda Lobão Torres
7ª série

PROCESSUAL CIVIL

RFJT nº442

Artigos em destaque
Direito do Trabalho e novas tecnologias: 
inteligência artificial, big data e 
discriminação pré-contratual
André Jobim de Azevedo, Vitor Kaiser Jahn

A (im)possibilidade de vínculo de 
emprego do motorista de Uber
Mauricio Antonacci Krieger, Jordana Mariel

TRABALHISTA

RFT nº38

Artigos em destaque
Convenção 158 da Organização 
Internacional do Trabalho: eficácia da 
Convenção 158 da OIT no ordenamento 
jurídico brasileiro
Ana Clarissa de Melo Acioli

Coronavírus e os acordos trabalhistas: 
reflexões sobre a relativização da coisa 
julgada em tempos de pandemia
Daniel Bofill Vanoni

TRABALHISTA

Consulte
o sumário

Consulte
o sumário

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4095/4274
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4095/4274
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4095/4274
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4095/4274
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41973/92279
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41973/92279
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41973/92279
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41973/92279
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41973/92280
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41973/92280
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/41973/92280
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