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FCGP nº229

Artigos em destaque
Governança pública, gestão de riscos 
e compliance como instrumentos de 
transformação do Estado Brasileiro após 
a COVID-19
Davi Valdetaro Gomes Cavalieri,  
Lorena Araújo de Oliveira

O reequilíbrio econômico-financeiro na 
ordem jurídica brasileira
Marinês Restelatto Dotti

ADMINISTRATIVO

FA nº239

Artigos em destaque
A imparcialidade no processo 
administrativo sancionador
Ana Paula Peresi de Souza

Transporte individual de passageiros 
por aplicativos – Repercussão Geral 967 
– Temperamentos e limites necessários 
para a compreensão do tema e da 
decisão do STF
Geraldo Spagno Guimarães

ADMINISTRATIVO

FCGP nº230

Artigos em destaque
Regulação preventiva e planejamento 
regulatório
Aline Bertolin

Acordos no âmbito da atividade 
sancionatória do Tribunal de Contas da 
União: por que não?
Ana Cristina Fecuri

ADMINISTRATIVO

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42014
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42014/92825
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42014/92826
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42014
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015/92840
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015/92840
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015/92840
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015/92841
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015/92841
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015/92841
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015/92841
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015/92841
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015/92841
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/124/42015
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42021
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42021/92915
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42021/92915
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42021/92915
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42021/92916
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42021/92916
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42021/92916
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42021/92916
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/138/42021
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A Experiência dos Estados no 
Enfrentamento da pandemia 
do COVID-19
Rodrigo de Paula
1ª edição
8ª série

ADMINISTRATIVO, 
CONSTITUCIONAL

A&C nº82

Artigos em destaque
Inteligência artificial e capacidades 
regulatórias do Estado no ambiente da 
administração pública digital
Vivian Cristina Lima López Valle,  
William Ivan Gallo

Obras públicas inacabadas e seguro-
garantia: qual a sua importância e o que 
esperar da nova Lei de Licitações
Cristiana Fortini, Rafael Amorim de Amorim

ADMINISTRATIVO, 
CONSTITUCIONAL

RDPE nº72

Artigos em destaque
O processo normativo das agências 
reguladoras: controle judicial e 
deferência às escolhas públicas
Andréa Maria Pedrosa Silva Jales

O Estruturador Chefe como gestor de 
riscos nos contratos de parceria
Bruna Souza da Rocha

ADMINISTRATIVO, 
ECONÔMICO

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4172/4358
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4172/4358
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4172/4358
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4172/4358
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4172/4358
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4172/4358
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4172/4358
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017/92874
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017/92874
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017/92874
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017/92874
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017/92874
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017/92875
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017/92875
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017/92875
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017/92875
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/123/42017
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/42019
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/42019/92894
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/42019/92894
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/42019/92894
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/42019/92894
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/42019/92895
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/42019/92895
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/42019/92895
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/140/42019
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RBEC nº46

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

O repasse às avessas: a problemática 
envolvendo a destinação do Fundo Partidário 
e Eleitoral para o combate à pandemia de 
covid-19
Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos Reis, 
Camilo Amin Jreige Neto

CONSTITUCIONAL

RBDF&J Número Especial

Artigos em destaque
Catalogo de datos COVID-19: transparencia, 
innovación y compromiso social
Danielle Mendes Thame Denny,  
Emre Kazim, Adriano Koshiyama

Tecnologias de perfilamento e dados 
agregados de geolocalização no combate à 
COVID-19 no Brasil: uma análise dos riscos 
individuais e coletivos à luz da LGPD
Diego Carvalho Machado, 
Laura Schertel Mendes

CONSTITUCIONAL

A responsabilidade 
constitucional dos agentes 
políticos
Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas
1ª edição
8ª série

CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO, 
ELEITORAL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013
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/151/42013/92816
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92816
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92816
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92816
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92816
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013/92816
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/151/42013
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992/92535http://
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992/92535http://
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992/92535http://
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992/92535http://
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992/92537
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992/92537
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992/92537
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992/92537
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992/92537
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992/92537
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/136/41992
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4174/4360
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4174/4360
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4174/4360
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4174/4360
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4174/4360
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4174/4360
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4174/4360
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RBDM nº78

Artigos em destaque
Sobre a aplicação de royalties no âmbito 
municipal e as vinculações legislativas
Leonardo Vieira de Souza

Dimensão constitucional do direito à 
cidade no Brasil
Vanêsca Buzelato Prestes

DIREITO MUNICIPAL

Direito Econômico e 
Concorrência Estudos e 
Perspectivas
Suzy Elizabeth Cavalcante Koury e Felipe 
Guimarães de Oliveira
1ª edição
8ª série

ECONÔMICO

RDTS nº28

Artigos em destaque
Terceiro Setor e políticas integrais para 
mulheres no cenário pandêmico
Virginia Junqueira Rugani Brandão,  
Aline Nunes Viana

Redes solidárias antipandêmicas: a 
(hiper)função ética-humanizadora do 
Terceiro Setor
Patrícia Sekhon

GERAL

https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/42016
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/42016/92857
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/42016/92857
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/42016/92857
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/42016/92861
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/42016/92861
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/42016/92861
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/149/42016
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4175/4361
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4175/4361
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4175/4361
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4175/4361
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4175/4361
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4175/4361
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4175/4361
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4175/4361
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41999
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41999/92629
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41999/92629
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41999/92629
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41999/92629
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41999/92630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41999/92630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41999/92630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41999/92630
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/130/41999
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Análise Econômica da 
Expansão do Direito Penal
Fillipe Azevedo Rodrigues
2ª edição
Del Rey 4ª série

PENAL

RFJT nº446

Artigos em destaque
Das relações empregatícias no contexto 
de uma “segunda revolta da vacina” em 
decorrência do coronavírus
Rocco Antonio Rangel Rosso Nelson

Trabalhador de plataformas digitais: 
empregado ou autônomo?
Xerxes Gusmão

TRABALHISTA

RFDT nº109

Artigos em destaque
A Compensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (CFEM) e a Lei nº 
13.540/2017: um argumento em prol das 
inconstitucionalidades do elastecimento de 
seu aspecto material e da inclusão na sua 
base de cálculo das despesas com frete, 
transporte e seguro
Paulo Roberto Coimbra Silva
A imunidade dos produtos e serviços 
estratégicos
Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho

TRIBUTÁRIO

https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4173/4359
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4173/4359
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4173/4359
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4173/4359
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4173/4359
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/4173/4359
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42020
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42020/92905
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42020/92905
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42020/92905
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42020/92905
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42020/92906
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42020/92906
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42020/92906
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/144/42020
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92883
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92884
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92884
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018/92884
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142/42018


REVISTA MÊS ENTREGA
(ESTIMATIVA)

RBDE n.23 Dezembro Mai/2021

RFDED n.07 Dezembro Ago/2021

RBDP n. 71 Dezembro Mar/2021

RBDF&J n. 43 Dezembro Mar/2021

RAFDT n. 08 Dezembro Mar/2021

RIHJ n. 28 Dezembro Mar/2021

RCP n. 18 Fevereiro Abr/2021

RFDFE n. 18 Fevereiro Abr/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:
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