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Compliance para pequenas
e médias empresas
Aportes teóricos e práticos para 
gestores, docentes e discentes
Cristiane Cola, Luana Lourenço
1ª edição
8ª Série

EMPRESARIAL

RDEmp v. 17. nº3

Artigos em destaque
Sujeição do crédito dos honorários 
sucumbenciais ao plano de recuperação 
judicial
Emerson Luís Dal Pozzo, Giovanni Vidal 
Guaragni, Gabriel Abreu da Silveira

Sustentabilidade empresarial: função 
ou responsabilidade social da empresa?
Antonio Jorge Pereira Júnior, Thiago Pinho 
de Andrade, Liane Maria Santiago Cavalcante 
Araujo

EMPRESARIAL

Revista Controle nº19.1

Artigos em destaque
Avaliação de políticas públicas: uma 
nova fronteira para o Controle Externo
e pilar estruturante da democracia
Sebastião Helvécio Ramos de Castro, 
Renata Ramos de Castro

Benefícios fiscais e gasto tributário 
no ICMS, espécies e métodos de 
mensuração
Michel André Bezerra Lima Gradvohl, 
Rodrigo Frota da Silveira

ADMINISTRATIVO

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4164/4351
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4164/4351
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4164/4351
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4164/4351
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4164/4351
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4164/4351
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4164/4351
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4164/4351
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004/92700
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004/92700
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004/92700
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004/92700
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004/92700
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004/92701
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004/92701
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004/92701
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004/92701
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004/92701
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/132/42004
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010/92769
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010/92769
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010/92769
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010/92769
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010/92769
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010/92771
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010/92771
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010/92771
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010/92771
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010/92771
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/161/42010
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RIDP nº09

Artigos em destaque
A Administração Pública pode realizar 
controle de constitucionalidade?
Ricardo Marcondes Martins

Quarentena revela a fragilidade
do direito
Ivan Barbosa Rigolin

ADMINISTRATIVO

RBINF nº18

Artigos em destaque
Administração Pública consensual:
o que mudou com as alterações
da LINDB?
Ricardo Marcondes Martins

A preservação dos efeitos dos atos 
administrativos viciados
Jacintho Arruda Câmara

ADMINISTRATIVO

Os sistemas de saúde 
brasileiro e português
O que nos aproxima e nos distancia 
além do Atlântico
Ricardo Augusto Dias da Silva
1ª edição
8ª Série

ADMINISTRATIVO/
CONSTITUCIONAL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/42005/92711
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/42005/92711
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/42005/92711
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/42005/92714
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/42005/92714
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/42005/92714
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/168/42005
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/42008/92745
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/42008/92745
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/42008/92745
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/42008/92745
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/42008/92746
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/42008/92746
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/42008/92746
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/141/42008
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4165/4352
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4165/4352
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4165/4352
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4165/4352
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4165/4352
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4165/4352
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4165/4352
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4165/4352
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4165/4352
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A Convenção Sobre 
os Direitos das Pessoas
com Deficiência
Luís Fernando Nigro Corrêa
1ª edição
Del Rey 4ª Série

CONSTITUCIONAL

Reforma do Estado
e Direitos Fundamentais
Mário Lúcio Quintão Soares, Daury César 
Fabriz, Ricardo Antonio Lucas Camargo 
e Kon Tsih Wang
1ª edição
Del Rey 4ª Série

CONSTITUCIONAL

RBEC nº46

Artigos em destaque
Cidadania e pandemia: um olhar para 
o mau comportamento através da
Criminologia e da Neurociência
Luiz Guilherme Arcaro Conci, 
Cláudio José Langroiva Pereira, 
Otavio Morais Alves de Souza Oliveira e Furtado

Neoliberalismo, erosão democrática e 
a questão política no combate ao novo 
coronavírus
Juliana Alice Fernandes Gonçalves,
Suellen Patrícia Moura

CONSTITUCIONAL

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4166/4353
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4166/4353
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4166/4353
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4166/4353
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4166/4353
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4166/4353
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4166/4353
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4166/4353
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4169/4356
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4169/4356
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4169/4356
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4169/4356
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4169/4356
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4169/4356
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4169/4356
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4169/4356
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92815
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92815
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92815
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92815
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92815
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92815
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92818
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92818
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92818
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92818
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92818
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013
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Prisões, Bordéis 
e as Pedras da Lei
Ensaios em artes e Direito
José Garcez Ghirardi
1ª edição
Del Rey 4ª Série

GERAL

Relação Jurídica 
Médico-Paciente
Brunello Stancioli
2ª edição
Del Rey 4ª Série

GERAL

300 anos
de Minas Gerais
Felipe Pinto; Prefácio de Romeu Zema
1ª edição
Del Rey 4ª Série

GERAL

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4167/4354
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4167/4354
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4167/4354
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4167/4354
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4167/4354
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4167/4354
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4167/4354
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4167/4354
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4168/4355
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4168/4355
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4168/4355
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4168/4355
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4168/4355
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4168/4355
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4170/4357
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4170/4357
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4170/4357
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4170/4357
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4170/4357
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4170/4357
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4170/4357
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RFDC nº25

Artigos em destaque
A interpretação dos negócios jurídicos 
a partir da Lei de Liberdade Econômica
Carlos Nelson Konder, Williana Nayara 
Carvalho de Oliveira

Meios de pagamento no âmbito do 
Sistema Financeiro Nacional: inovações 
e perspectivas para o mundo digital
Geraldo Frazão de Aquino Júnior

CIVIL

RBDCivil nº26

Artigos em destaque
A incumbência do ofendido 
de reabilitar-se profissionalmente 
na responsabilidade civil
Daniel Pires Novais Dias

A coabitação como elemento acidental 
e não essencial da sociedade conjugal 
e da união estável: a lição da pandemia 
da Covid-19
Felipe Quintella Machado de Carvalho, 
Tereza Cristina Monteiro Mafra

CIVIL

RBADR nº4

Artigos em destaque
A autocomposição de conflitos na 
Câmara de Conciliação e arbitragem da 
Administração Federal: estudo do caso – 
UNIFESP x União
Bruno Lopes Megna, Elisa Berton Eidt, Boni de 
Moraes Soares, Rafael Calheiros Bertão

O afeto nos métodos de solução 
de controvérsias
Celia Caiuby, Andrea Maia

PROCESSUAL CIVIL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/42003/92681
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/42003/92681
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/42003/92681
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/42003/92681
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/42003/92682
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/42003/92682
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/42003/92682
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/42003/92682
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/135/42003
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012/92799
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012/92799
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012/92799
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012/92799
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012/92801
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012/92801
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012/92801
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012/92801
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012/92801
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012/92801
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/134/42012
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/267/42001/92658
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/267/42001/92658
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/267/42001/92658
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/267/42001/92658
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/267/42001/92658
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/267/42001/92658
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/267/42001/92659
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/267/42001/92659
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/267/42001/92659
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/267/42001
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RFCC nº14

Artigos em destaque
Violência contra a mulher x violência de 
gênero e os mecanismos internacionais 
de proteção aos direitos das mulheres
Amanda Cabral Fidalgo

O (ex)apenado e a dificuldade de 
inserção social pelo trabalho à luz 
da teoria dos sistemas
Aurélia Carla Queiroga da Silva, 
Alexandre Venicios Lopes de Miranda

PENAL

RFJT nº445

Artigos em destaque
Recontratação de empregado 
e pandemia do coronavírus
Gustavo Filipe Barbosa Garcia

O salário família e a sua destinação 
social como direito fundamental 
do segurado de baixa renda
Rúbia Zanotelli de Alvarenga, 
Matheus Giacomin Broetto

TRABALHISTA

RFT nº39

Artigos em destaque
Dos sistemas quanto à base territorial dos 
sindicatos e a limitação do seu número: 
a democratização do modelo brasileiro 
e o avanço do sindicalismo
Fábio Porto Esteves

Reforma Trabalhista e os novos honorários 
de sucumbência: a aplicação da lei no 
tempo e sua viabilidade diante do jus 
postulandi e da justiça gratuita
Isadora Soares Silva, Nelson Luiz dos Santos Garci

TRABALHISTA

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/42002/92670
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/42002/92670
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/42002/92670
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/42002/92670
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/42002/92671
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/42002/92671
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/42002/92671
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/42002/92671
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/42002/92671
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/147/42002
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42011/92784
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42011/92784
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42011/92784
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42011/92785
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42011/92785
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42011/92785
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42011/92785
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42011/92785
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42011
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006/92723
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006/92723
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006/92723
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006/92723
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006/92723
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006/92725
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006/92725
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006/92725
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006/92725
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006/92725
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/145/42006
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RBDU nº11

Artigos em destaque
“Nos barracos da cidade”: a luta das 
ocupações “Cidade Bonita” e “Comunidade 
Maravilhosinha” pelo direito à moradia 
adequada em Vitória da Conquista/BA
Gilson Santiago Macedo Júnior, 
Claudio Oliveira de Carvalho

O desmonte da política ambiental do Brasil: 
da boiada à desregulação dos mangues 
e restingas
Rosane de Almeida Tierno, Elaine Taborda de Avila

URBANÍSTICO

FDUA nº114

Artigos em destaque
Operação urbana consorciada 
interfederativa: desafios jurídicos para 
sua implantação no âmbito das regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas
Alexandre Levin

Fundamentos gerais do direito
dos desastres
Leandro Antônio Padilha

URBANÍSTICO/
AMBIENTAL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007/92737
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007/92737
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007/92737
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007/92737
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007/92737
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007/92737
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007/92742
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007/92742
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007/92742
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007/92742
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/150/42007
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/42009/92757
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/42009/92757
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/42009/92757
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/42009/92757
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/42009/92757
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/42009/92759
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/42009/92759
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/42009/92759
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/148/42009


REVISTA MÊS ENTREGA
(ESTIMATIVA)

RBDE n.23 Dezembro Fev/2021

RFDED n.07 Dezembro Jul/2021

IMPORTANTE

Por razões diversas que estão fora do alcance da editora, algumas revistas sofrem atrasos em suas publicações,

e consequentemente em sua disponibilização na Plataforma FÓRUM de Conhecimento Jurídico®.

Confira abaixo o status destes títulos:



Para acessar o conteúdo:

Para mais conteúdos como este, 
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