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A Plataforma Fórum de Bibliotecas Digitais - BID oferece um amplo e exclusivo acervo de 
Doutrina, composto por mais de 2000 renomados Juristas, Professores e Membros das 
diversas carreiras jurídicas nacionais e internacionais, uma seleção com extenso repertório 
de Jurisprudência, comentários à Legislação e sua interpretação jurisprudencial.

BID PERIÓDICOS: 

Maior e mais completo acervo de Periódicos em Língua Portuguesa,  que com mais de 
3.000 volumes, proporciona ao assinante a atualização e ampliação permanente de seu 
conhecimento jurídico. 

BID LIVROS:

Composta por obras publicadas com a qualidade editorial da Fórum, organizada em séries. 
Nossos livros aprofundam temas específi cos da Ciência Jurídica, de autoria de consagrados 
nomes, jovens Doutores e Mestres, em mais de 460 livros. Podem ser pesquisados ao 
mesmo tempo, com a facilidade de impressão e exportação de trechos, sendo o acesso 
simultâneo, ilimitado e permanente.

BID VÍDEOS: 

Contém mais de 300 conferências, palestras e debates de renomados Juristas, totalizando 
200 horas de vídeos, o que signifi ca acesso a ensinamentos não escritos e exclusivos. Rica 
fonte de citação para fundamentação de processos. Integrada à Plataforma Fórum, junto 
com Livros, Periódicos e Códigos, possibilita à instituição um valioso material de ensino à 
distância ou presencial. 

BID CÓDIGOS:

Contém a Constituição Federal com notas remissivas e legislação complementar, além de 
todos os Códigos brasileiros atualizados diariamente.

Novos e Belos Horizontes para 
o conhecimento jurídico

“Há 25 anos, quando a Fórum chegou ao 
mercado, o objetivo era construir uma pra-
ça de debates, que assim como na Roma 
Antiga, em um espaço moderno, irradiasse 
Conhecimento Jurídico. Inicialmente, man-
tivemos o foco nas publicações de Direito 
Público e Gestão Pública, onde assumimos 
a liderança nacional, e hoje, incluindo o Di-
reito Privado, temos mais de 3.500 títulos 
reconhecidos pela excelência e credibilidade 
editorial.

Nas publicações da Editora, estão presentes 
estudos de Doutrina, Jurisprudência e Le-
gislação de Direito Público e Privado. Abran-
gemos as áreas do Direito Administrativo, 
Ambiental, Constitucional, Civil, Criminal, 
Econômico, Eleitoral, Financeiro, Internacio-
nal, Municipal, Previdenciário, Processual 
Civil, Regulatório, do Terceiro Setor, Traba-
lhista, Urbanístico e Tributário.

Com a BID – Plataforma Fórum de Biblio-
tecas Digitais, passamos a oferecer uma 
solução completa de conhecimento jurídico; 
Referência obrigatória para todos os profi s-
sionais que lidam com o Direito e a Gestão 
Pública, que reúne Periódicos, Livros, Víde-
os e Códigos. O acesso é simultâneo, ilimi-
tado, permanente e prático.”

Luís Cláudio Rodrigues Ferreira
Presidente e Editor

CONHEÇA A BID
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LIVRARIA VIRTUAL

A Fórum responde pelos mais importantes títulos do segmento editorial Jurídico, detendo 
mais de 3.000 obras escritas por renomados autores nacionais e internacionais, entre 
Acadêmicos, Pesquisadores e Doutores das principais instituições de Direito do país, além 
de profi ssionais do Direito e Gestores Públicos. Os livros reúnem estudos de Doutrina e 
Jurisprudência em diversas áreas do Direito. 

Acesse: loja.editoraforum.com.br

LIVRARIA VIRTUAL 

ENTRE EM CONTATO

Acompanhe a Fórum e saiba, em primeira mão, o que está acontecendo no universo jurídico, 
além de participar de promoções exclusivas.

  
Facebook.com/editoraforum  

  
linkedin.com/in/editoraforum

  
@editoraforum   

  
youtube.com/editoraforum

ediforaforum.com.br
comunicacao@editoraforum.com.br

0800-704-3737 
31  2121-4949

A Fórum realiza eventos em todo o País reunindo

profi ssionais de padrão nacional e internacional

– gestores públicos, professores, pesquisadores

e personalidades de destaque com foco em

palestras com conteúdos relevantes nas diversas

áreas do Direito. A programação científi ca é

cuidadosamente elaporada para manter um

caráter de atualidade, atendendo às expectativas

dos profi ssionais da área.

Ao longo dos 13 anos de congressos, fóruns,

cursos e treinamentos, já reunimos cerca

de 32 mil participantes, levando sempre o

conhecimento jurídico a todo o Brasil.

AGENDE-SE!

EVENTOS
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A & C
Revista de Direito 
Administrativo e Constitucional

ISSN versão impressa 1516-3210 – Código 02729

ISSN versão digital 1984-4182 – Código A0002527

A&C – Revista de Direito Administrativo e Constitucional, publicada pela Editora Fórum com o 
apoio do Instituto Paranaense de Direito Administrativo – IPDA e do Instituto de Direito Romeu 
Felipe Bacellar, tem sua linha editorial voltada para a divulgação das pesquisas desenvolvidas 
nas áreas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Com classifi cação A2 pela 
Capes, abriga doutrinas em português e espanhol, além de jurisprudência selecionada.

A linha editorial da A&C segue as diretrizes do Programa de Pós-Graduação do Instituto 
de Direito Romeu Felipe Bacellar em convênio com o Instituto Paranaense de Direito 
Administrativo. Procura divulgar as pesquisas desenvolvidas na área de Direito Constitucional 
e de Direito Administrativo, com foco na questão da efetividade dos seus institutos não só 
no Brasil como no direito comparado, com ênfase na questão da interação e efetividade 
dos seus institutos, notadamente América Latina e países europeus de cultura latina.

Este periódico está indexado nas seguintes bases:

- Ulrich’s Periodicals Directory;
- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional);
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA).

A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional realiza permuta com as seguintes 
publicações:

 • Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo (USP), ISSN 0303-9838
 • Rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, ISBN/EAN 978-88-348-9934-2

Coordenação: 

Romeu Felipe Bacellar Filho
 
E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Periodicidade: trimestral

Versão digital a partir da edição nº 11 

disponível para venda.

QUALIS

A2
QUALIS
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ISSN versão impressa 1676-8701 – Código 02773

ISSN versão digital 1984-4387 – Código A0001992

Publicação referência no Direito Público Brasileiro, a Revista Interesse Público – IP 
apresenta artigos sobre os mais importantes temas de áreas como Direito Administrativo, 
Constitucional, Processual Civil, Tributário, Municipal e Controle Externo. Apresenta 
acórdãos na íntegra e ementários, todos escolhidos, minuciosamente, pela Equipe 
Jurídica Fórum. Há, também, o Newsletter Informativo IP, com informações e notícias 
exclusivas disponíveis no site www.interessepublico.com.br.

Este periódico está indexado em:

- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional)
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA)

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
revistainteressepublico@gmail.com

Coordenação: 

Alexandre Pasqualini

Juarez Freitas

I P
Interesse Público 

P 
, 
a 
e 
s 

Periodicidade: bimestral

Versão digital completa disponível 

para venda.

QUALIS

B1
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ISSN versão impressa 0034-8007 – Código 02751

ISSN versão digital 2238-5177 – Código A0002753

Lançada em 1945, a RDA – Revista de Direito Administrativo é uma publicação 
quadrimestral composta por artigos selecionados, traduções, decisões de grande 
repercussão das mais importantes cortes brasileiras — STF, CNJ e Cade — e pareceres 
de temas relevantes ao direito administrativo.

O pluralismo de opiniões, o estímulo à difusão de pensamentos inovadores e a 
interdisciplinaridade entre o direito e as demais áreas do conhecimento, como a economia, 
a história e a sociologia são os pilares que fazem da RDA referência no debate dos temas 
de direito público.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
rda@fgv.br

Coordenação: 

Joaquim Falcão

Sérgio Guerra

R D A
Revista de Direito 

Administrativo

Periodicidade: quadrimestral

Versão digital a partir da edição nº 243 

disponível para venda.

QUALIS

B1
QUALIS
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Direitos
Fundamentais 
& Justiça

QUALIS

A2

ISSN versão impressa 1982-1921

ISSN versão digital – Código 10001074

Direitos Fundamentais & Justiça, com toda a sua complexidade, constituem, além de 
grandezas indissociáveis e inerentes a qualquer sociedade que se pretenda legitimamente 
fundada e organizada, uma permanente tarefa e um constante desafi o para os Estados 
(seja no plano interno, seja no internacional), para a sociedade e para cada um de nós. 

Além disso, na perspectiva material e processual, constituem o eixo em torno do qual 
se estruturam as áreas de concentração, as linhas de pesquisa, a estrutura curricular, os 
projetos de pesquisa e a produção técnica e científi ca do Programa de Pós-Graduação 
em Direito (Mestrado e Doutorado) da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. Nesta perspectiva, a proposta da Revista é a de acolher 
artigos científi cos, resenhas de livros, comentários de jurisprudência nacional, estrangeira 
e internacional que tenham por objeto temas vinculados aos seguintes eixos temáticos: 
a) Efi cácia e Efetividade da Constituição e dos Direitos Humanos e Fundamentais; 
b) Hermenêutica, Justiça e Estado Constitucional; c) Jurisdição, Efetividade e 
Instrumentalidade do Processo.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Periodicidade: semestral

Versão digital completa disponível 

para venda.

de 
nte 
os 

ual
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RBDPro
Revista Brasileira de 
Direito Processual

ISSN versão impressa 0100-2589 – Código 02170

ISSN versão digital 1984-4360 – Código A0002170

Idealizada pelos integrantes da sempre lembrada Escola Processual do Triângulo Mineiro, 
a Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro tem por objetivo fomentar o debate 
científi co, em âmbito nacional e internacional, assegurar a divulgação de ideias inovadoras 
e capazes de colaborar com o desenvolvimento da ciência processual prestando, com isto, 
benefícios sociais. Apresenta, em seus artigos e resenhas, grande parte da comunidade 
jurídica que se dedica à construção desta ciência.  

Este periódico está indexado nas seguintes bases:

- Ulrich’s Periodicals Directory;
- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional);
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA).

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Fernando Rossi 

Lúcio Delfi no

ATUALIZE-SE NO 
NOVO CPC

Periodicidade: trimestral

Versão digital a partir da edição nº 59 

disponível para venda.

QUALIS

B3
QUALIS
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FCGP
Fórum de Contratação 
e Gestão Pública

Periodicidade: mensal

Versão digital completa disponível 

para venda.

ISSN versão impressa 1676-5826 – Código 00406

ISSN versão digital 1984-4123 – Código A0001839

O Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, periódico mensal especializado 
em contratação, controle e gestão pública, é elaborado a partir das seções Doutrina, 
Jurisprudência selecionada, Orientações Práticas e Legislação.
Em Doutrina os autores discorrem, em seus artigos e pareceres, sobre os assuntos 
importantes e atuais na Gestão Pública, desde a decisão de contratar até a gestão de contratos.
Em Jurisprudência selecionada são apresentados acórdãos na íntegra e ementários, e 
tendências jurisprudenciais criteriosamente escolhidos pela Equipe Jurídica Fórum.
As Orientações Práticas, além de serem uma ferramenta de consulta jurídica oferecida 
aos assinantes do FCGP, é também uma seção deste periódico na qual as perguntas 
e respostas de maior relevância são escolhidas a fi m de divulgar e dirimir as dúvidas 
recorrentes sobre contratação e gestão pública.
Já em Legislação tem-se o informativo, que traz as recentes mudanças na lei brasileira, e 
legislação comentada, com apontamentos de especialistas do Direito.
Abaixo, relacionam-se os principais assuntos abordados no FCGP. 
• Contratação direta
   Alienação
   Dispensa
   Inexigibilidade
• Contratos
• Controle interno e externo
• Convênios
• Gestão de contratos
• Licitação
  - Concorrência

Este periódico está indexado em:

- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional)
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA)

Coordenação-geral: 

Fabrício Motta
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

  - Concurso
  - Convite
  - Leilão
  - Pregão
  - Sistema de registro de preços
  - Tomada de preços
• Orçamento e fi nanças
• Parcerias na administração pública
• Responsabilidade fi scal
• Terceirização
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FA
Fórum Administrativo 
Direito Público

ISSN versão impressa 1678-8648 – Código 00039

ISSN versão digital 1984-4107 – Código A0002369

O Fórum Administrativo – FA, periódico mensal especializado em Direito Administrativo 
com o viés do Direito Público, aborda as questões relativas aos agentes públicos — 
estatuários, celetistas e terceirizados. Os artigos tratam as matérias que permeiam o dia a 
dia da função pública, tais como controle, processo, processo administrativo disciplinar, 
regulação e, sobretudo, em servidor público.

O conteúdo está dividido nas seções Doutrina, Jurisprudência Selecionada e Legislação.

Oferece também, para assinantes, o serviço de Orientações Práticas, instrumento para 
aqueles que desejam dirimir suas dúvidas que envolvem os temas agente público e 
gestão de pessoas. As perguntas são feitas através do sítio www.bidforum.com.br e 
enviadas para um Consultor Jurídico, que as responderá em até 72 horas.
Temas encontrados no FA:

• Direito Administrativo (Controle, Parcerias Voluntárias, Processo, Processo Administrativo 
Disciplinar — PAD, Regulação, Servidor Público); 

• Direito Constitucional;
• Direito Previdenciário.

Este periódico está indexado em:

- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional)
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA)

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação científi ca: 

Fabrício Motta
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

IS

IS

O
c
e
d
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O
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Periodicidade: mensal

Versão digital completa disponível 

para venda.

QUALIS

B4
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RDEmp
Revista de Direito 
Empresarial

ISSN versão impressa 1806-910X – Código 1000245

ISSN versão digital 2238-667X – Código A0002756

A Revista de Direito Empresarial – RDEmp é pautada em novidades do mercado empresarial 
e suas questões jurídicas, abrangendo temas como joint ventures, mecanismos de 
governança coorporativa, responsabilidade social e pluralidade dos sócios. Também 
oferece artigos e análises de outros campos do Direito que estão relacionados à área 
empresarial, tais como Direito Econômico, Administrativo e Tributário. Pela qualidade 
de seu conteúdo, obteve qualifi cação B2 no Qualis Capes e tornou-se referência entre 
profi ssionais de Direito Empresarial.

Este periódico está indexado em:

- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional)
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA)

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Marcia Carla Pereira Ribeiro 

Oksandro Osdival Gonçalves Periodicidade: quadrimestral

Versão digital completa disponível 

para venda.

QUALIS

B2
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RBDCivil
Revista Brasileira
de Direito Civil

ISSN versão impressa 2358-6974 – Código 10001125

A Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil tem por objetivo fomentar o diálogo e 
promover o debate, a partir de perspectiva interdisciplinar, das novidades doutriná rias, 
jurisprudenciais e legislativas no â mbito do direito civil e de á reas afi ns, relativamente ao 
ordenamento brasileiro e à  experiência comparada, que valorize a abordagem histórica, 
social e cultural dos institutos jurídicos.

A RBDCivil é composta das seguintes seções: 

• Editorial; 

• Doutrina: 

(i) doutrina nacional; 

(ii) doutrina estrangeira; 

(iii) jurisprudência comentada; e 

(iv) pareceres;

• Atualidade;

• Resenhas;

• Vídeos e áudios.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
rbdcivil@ibdcivil.org.br

Coordenação: 

Aline de Miranda Valverde Terra 

Ana Carolina Brochado Teixeira

Periodicidade: trimestral

I

A
p
j
o
s

A

QUALIS

B1
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ISSN versão impressa 2238-9695 – Código 10000340

ISSN versão digital 2316-6967 – Código 10000352

A Revista Fórum de Direito Civil – RFDC nasce como um novo espaço que privilegia 
temas contemporâneos que permeiam o cotidiano forense. O periódico se propõe 
a divulgar o pensamento jurídico, que ultrapassa o debate acadêmico para também 
considerar em sua construção as mais recentes decisões de nossos Tribunais 
Superiores, sem descuidar da necessidade de um constante diálogo com outras 
áreas do Direito.

A estrutura da Revista foi concebida para colocar em destaque textos doutrinários, 
nacionais e internacionais, além das seções específi cas descritas abaixo:

• voz universitária: apresentação de pesquisas e trabalhos de conclusão de curso;

• experiência estrangeira: seção dedicada à publicação de artigos de colaboradores 
internacionais e notícias sobre boas práticas ou novos temas controvertidos de que 
já se ocupam tribunais de outros países;

• agendas de direito civil e constitucional: seção destinada à divulgação das pesquisas 
de grupos de estudo de diversas instituições públicas e privadas que apresentam 
como cerne o estudo da metodologia do direito civil e constitucional.

A Revista conta, ainda, com correspondentes internacionais que atuarão enviando 
notícias e selecionando trabalhos relevantes para publicação.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Marcos Ehrhardt Jr.

RFDC
Revista Fórum de 
Direito Civil 

Periodicidade: quadrimestral

Versão digital completa disponível 

para venda.
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R I H J
Revista do Instituto de
Hermenêutica Jurídica

ISSN versão impressa 1678-1864 – Código 10000303

ISSN versão digital 2447-9926 – Código 10000304

Na sociedade pós-moderna, os confl itos sociais, predominantemente transindividuais, 
apresentam caráter multifacetado, demandando do Estado soluções complexas. Com 
o surgimento do Estado Democrático de Direito ocorre um sensível deslocamento nas 
esferas do poder estatal. Desta forma, parece não restar dúvida de que o Direito passa a 
assumir um local de destaque: ao seu papel de ordenação e promoção, agrega-se a (nova) 
função de transformar a realidade social.

Nesse contexto, a Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica – RIHJ é uma publicação 
acadêmica voltada para o estudo das normas jurídicas, em especial do modo como o 
Direito interpreta tais normas. No Direito e na Filosofi a do Direito a norma não é apenas o 
texto, mas sim seu sentido, sua interpretação para aplicação à particularidade dos casos. 
Assim, estamos todos “condenados” a interpretar.

Em especial, dessa modernidade jurídica após o giro linguístico, é preciso interpretar e 
argumentar sobre inúmeras questões jurídicas, principalmente aquelas que se voltam para 
o estudo dos direitos fundamentais, da democracia constitucional, da teoria da decisão, 
da interpretação constitucional, do estudo dos princípios. Esses são temas discutidos em 
profundidade na Revista do IHJ.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Felipe Daniel Amorim Machado - Presidência

Periodicidade: semestral

Versão digital completa disponível 

para venda.

QUALIS

B2
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FDUA
Fórum de Direito 
Urbano e Ambiental

Periodicidade: bimenstral

Assine a versão impressa e ganhe a digital 

(coleção completa).

ISSN versão impressa 1676-6962 – Código 00048

ISSN versão digital 1984-4166 – Código A0002526

Neste atual contexto globalizado, onde o mundo exige respeito às normas ambientais e 
organização do espaço urbano, esse periódico possibilita aos leitores informação segura 
e atualizada, instrumento de melhoria contínua da qualidade de vida da comunidade ao 
tratar da gestão cinza e verde.

Primeira publicação especializada em Direito Urbano e Ambiental, apresenta doutrinas 
sobre responsabilidade urbana e sustentabilidade, com o intuito de orientar e conscientizar 
profi ssionais interessados pelo tema. Jurisprudências e legislações também fazem parte 
desse periódico que, há  10 anos, é referência em debates e discussões ligadas ao meio 
ambiente e suas leis.

Temas encontrados no FDUA:

• Biossegurança
• Biotecnologia 
• Crimes ambientais 
• Direito ambiental agrário 
• Educação e ética ambiental
• Energia nuclear
• Estatuto da cidade
• Impacto ambiental
• Licenciamento urbanístico

• Operações urbanas consorciadas
• Patrimônio natural
• Preservação ambiental
• Princípios ambientais
• Recursos fl orestais
• Recursos hídricos e gestão de águas
• Regularização e certifi cação ambiental
• Saneamento básico
• Sistema nacional do meio ambiente
• Tutela e responsabilidade ambiental

Este periódico está indexado em:

- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional)
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA)

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br
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ISSN versão impressa 2447-2026 – Código 10000832

ISSN versão digital 2448-1386 – Código 10000842

A Revista Brasileira de Direito Urbanístico - RBDU nasceu da parceria entre a Editora Fórum 
e o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), instituições com um reconhecido 
histórico de liderança na produção de conhecimento de ponta na área. Em razão disso, 
reuniram profi ssionais e pesquisadores de universidades de excelência nacionais e do 
exterior para compor um Conselho Editorial do mais alto nível.

A RBDU tem por objetivo oferecer trabalhos com visões críticas e aprofundadas sobre 
temas atuais do Direito Urbanístico Brasileiro, contemplando a multiplicidade das 
questões que afetam as cidades. Congrega artigos de doutrina nacional e estrangeira e 
refl exões sobre a aplicação da legislação, o posicionamento dos Tribunais, as relações 
entre Direito e políticas urbanas, bem como as práticas inovadoras na área.

O conteúdo atende a interesses tanto do público acadêmico quanto de profi ssionais que 
buscam atualizar seu repertório técnico. Por isso, destina-se igualmente a pesquisadores, 
magistrados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos e gestores, 
dentre outros.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Daniela Campos Libório

RBDU
Revista Brasileira de
Direito Urbanístico

Periodicidade: semestral

Versão digital completa disponível 

para venda.
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RBDM
Revista Brasileira de 
Direito Municipal

ISSN versão impressa 1808-5628 – Código 00689

ISSN versão digital 1984-4174 – Código A0000689

Criada pelo saudoso Dr. José Nilo de Castro, a Revista Brasileira de Direito Municipal – 
RBDM traz à tona assuntos relacionados às leis municipais através de artigos e pareceres 
que tratam de temas como funcionalismo público, IPTU, sustentabilidade ambiental 
nas cidades, concursos públicos e taxas municipais. Acórdãos na íntegra e ementários 
também fazem parte desta publicação, abordando decisões adotadas nos tribunais, além 
das tendências jurisprudênciais, que tratam as decisões selecionadas dos noticiários dos 
tribunais e, portanto, ainda não publicadas no Diário Ofi cial.

Este periódico está indexado em:

- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional)
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA)

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Ana Carolina Wanderley Teixeira

Periodicidade: trimestral

Versão digital a partir da edição nº 7 

disponível para venda.

–
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RBINF
Revista Brasileira
de Infraestrutura

ISSN versão impressa 2238-1511 – Código 1000254

ISSN versão digital 2238-6718 – Código A0002755

A Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, é voltada à refl exão sobre o desenvolvimento 
de infraestruturas no Brasil. Reúnem-se artigos de reconhecidos especialistas, bem como 
pareceres jurídicos de grande relevância e atualidade.

Impõe-se a expansão dos investimentos em infraestrutura, de modo a realizar os objetivos 
que a Constituição, em seu art. 3º, assinala à República Federativa do Brasil: construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Augusto Dal Pozzo 

Rafael Valim

Periodicidade: semestral

Versão digital completa disponível 

para venda.
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R C P
Revista de
Contratos Públicos

ISSN versão impressa 2316-5499 – Código 10000335

ISSN versão digital 2316-6983 – Código 10000346

Devido a mudanças de visão do Estado, em que a máxima de que “é melhor comprar do 
que produzir” ganha cada vez mais força, a Revista de Contratos Públicos – RCP apresenta 
opiniões de juristas, advogados e acadêmicos brasileiros e portugueses sobre os fatores 
que conduziram à atual centralidade jurídica as problemáticas da contratação pública.

A procura de bens e serviços pelo setor público nunca esteve tão ativo como na nossa 
contemporaneidade, levando-nos a discutir e opinar sobre assuntos como a migração de 
um Estado menos intervencionista, as vantagens da ativação do potencial privado para 
servir interesses públicos e compras públicas como instrumento de regulação pública 
da economia.

Considerando-se que vivemos a era do Estado Contratante (Contracting State), a RCP 
pretende assistir através de contribuições doutrinárias, sempre mantendo o foco aos 
problemas levantados pela compreensão judiciária e administrativa da contratação e 
apresentando, de maneira moderna, contribuições com a prática das contratações públicas.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Pedro Costa Gonçalves (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra)

Egon Bockmann Moreira (Faculdade de Direito da UFPR)

Periodicidade: semestral

Versão digital completa disponível 

para venda.
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RDPE
Revista de Direito
Público da Economia

ISSN versão impressa 1678-7102 – Código 02730

ISSN versão digital 1984-4379 – Código A0002730

A Revista de Direito Público da Economia – RDPE visa explorar e condensar correntes 
de pensamento referentes ao Direito Público da Economia contemporâneo. Sua aposta 
é aprofundar e instigar o desenvolvimento de novas abordagens de investigação.

Trata-se de afi rmar uma nova perspectiva de conhecimento do Direito Público da 
Economia, resultado da conjugação das visões de estudiosos de diversas áreas do 
saber (direito, economia, ciência política, administração etc.), sem perder, porém, 
a tônica jurídica. Também afi rma o envolvimento do pesquisador com aqueles que 
estão diretamente inseridos no exercício da regulação pública, conjugando temas 
transversais (como a concorrência e a regulação) com temas de natureza setorial, 
relativos aos setores econômicos específi cos mais signifi cativos (telecomunicações, 
energia, transportes, mídia, banca e mercado de capitais, água e resíduos etc.), 
incluindo os novos setores (como a internet, o comércio eletrônico etc.).

Este periódico está indexado nas seguintes bases:

- Ulrich’s Periodicals Directory;
- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional);
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA).

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Vital Moreira

Egon Bockmann Moreira

Periodicidade: trimestral

Versão digital completa disponível 

para venda.
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ISSN versão impressa 0103-5487 – Código 10001009

ISSN versão digital * – Código 10000301

A Revista Fórum Justiça do Trabalho é um tradicional periódico com mais de 30 anos 
de circulação que publica mensalmente: doutrina escrita por especialistas de renome, 
abordando temas atuais e relevantes; a mais atualizada jurisprudência selecionada, 
proveniente dos Tribunais Superiores e dos TRTs, com acórdãos na íntegra e em 
ementários; prática; legislação e outros assuntos trabalhistas e previdenciários.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Henrique Francisco Schlossmacher 

R F J T
Revista Fórum 
Justiça do Trabalho

s 
, 
, 

m 

Periodicidade: mensal

Versão digital completa disponível 

para venda.
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ISSN versão impressa 2238-4138 – Código 10000297

ISSN versão digital 2238-6815 – Código 10000298

Pioneira da Editora Fórum no ramo do direito privado, a Revista Fórum Trabalhista, nasce 
com o intuito de se tornar uma publicação de excelência, voltada ao Direito do Trabalho 
e ao Direito Processual do Trabalho. Com um conselho editorial composto por ministros 
do Tribunal Superior do Trabalho e professores das mais conceituadas universidades 
do país e do exterior, o periódico veicula artigos doutrinários tratando de temas atuais e 
relevantes, com isso contribuindo para o desenvolvimento científi co dos citados ramos 
do direito. A revista contém, ainda, seções de legislação e de jurisprudência, inclusive 
comentada, pretendendo manter o leitor atualizado e, assim, tornando-se de leitura 
obrigatória para aqueles que militam em tais áreas do conhecimento. A qualidade segue 
o selo da Editora Fórum, com larga tradição no campo dos periódicos jurídicos. 

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Diretores: 

Bento Herculano Duarte (UFRN)

R F T
Revista Fórum 
Trabalhista 

Periodicidade: bimestral

Versão digital completa disponível 

para venda.
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ISSN versão impressa 1678-8656 – Código 02334

ISSN versão digital 1984-4131 – Código A0002334

A Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT é um periódico especializado na prática 
da legislação tributária. São artigos, pareceres e decisões que discorrem sobre as 
normas e princípios que regem a administração, arrecadação, regulamentação e 
fi scalização de tributos. Os temas são abordados nas seções Doutrina, dividida em 
artigos e pareceres, e Jurisprudência Selecionada, com acórdãos — na íntegra e em 
ementários — e tendências jurisprudenciais — com decisões dos noticiários dos 
tribunais que, desta forma, não foram publicadas ofi cialmente.

Este periódico está indexado em:

- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional)
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA)

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho

RFDT
Revista Fórum de
Direito Tributário

Periodicidade: bimestral

Assine a versão impressa e ganhe a digital 

(coleção completa).
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RFDFE
Revista Fórum de Direito
Financeiro e Econômico

ISSN versão impressa 2238-8508 – Código 10000341

ISSN versão digital 2316-6916 – Código 10000351

A Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico – RFDFE apresenta produções 
científi cas de duas importantes áreas do Direito, que abrangem todo o universo daqueles 
que, de alguma maneira, usam recursos públicos em suas atividades.

Ao divulgar produções acadêmicas nacionais e internacionais, a RFDFE aproxima 
instituições relacionadas ao Direito Econômico e Financeiro, além de proporcionar ao 
leitor temas recorrentes a esses ramos, tais como: planejamento, concorrência, recursos 
minerais e petrolíferos, comércio internacional, reforma urbana e agrária, análises sobre a 
ordem econômica constitucional, abrangência da lex mercatoria, entre outros.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Fernando Farury Scaff

Regis de Oliveira

Periodicidade: semestral

Versão digital completa disponível 

para venda.
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ISSN versão impressa 1678-7072 – Código 01016

ISSN versão digital 1984-4190 – Código A0001016

A Revista Brasileira de Direito Público – RBDP reúne, de forma pluralista, 
pesquisadores do Direito Público comprometidos em realizar uma refl exão atualizada 
sobre o Direito que rege o Estado e as suas relações com os cidadãos. 

Entre outros, aborda os seguintes temas:

• Concursos Públicos
• Improbidade Administrativa
• Reforma da Previdência
• Parcerias Público-Privadas
• Servidor Público
• Direito do Estado
• Reforma Política
• Regulação

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Paulo Modesto

RBDP
Revista Brasileira de 
Direito Público

Periodicidade: trimestral

Versão digital completa disponível 

para venda.
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RBEFP
Revista Brasileira de Estudos

da Função Pública

ISSN versão impressa 2238-2763 – Código 1000001

ISSN versão digital 2238-6734 – Código A1000001

A Revista Brasileira de Estudos da Função Pública – RBEFP, idealizada e conduzida 
pelo Instituto Brasileiro de Estudos da Função Pública, objetiva inaugurar e consolidar 
um espaço privilegiado para a discussão e refl exão transdisciplinar sobre os temas da 
função pública.

Diante da premente necessidade de aprofundar o debate e a construção teórica e 
buscando igualmente viabilizar as diversas soluções práticas reclamadas pela realidade da 
função pública brasileira, estrutura-se a revista, de forma inovadora, combinando artigos, 
pareceres, anotações à jurisprudência e resenhas, bem como a produção nacional e o 
contributo de estudiosos dos mais variados países. 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Florivaldo Dutra de Araújo (UFMG)

José Roberto Pimenta Oliveira (PUC-SP)

Luísa Cristina Pinto e Netto (PUC Minas)

Marcos de Lima Porta (PUC-SP)
Periodicidade: quadrimestral

Versão digital completa disponível 

para venda.
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ISSN versão impressa 2176-1671 – Código 02620

ISSN versão digital 2176-3178 – Código A0002600

Nascida da parceria entre o IBRADE (Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral), o 
IPRADE (Instituto Paranaense de Direito Eleitoral) e a Editora Fórum, a Revista 
Brasileira de Direito Eleitoral – RBDE veio preencher uma lacuna que os operadores 
do Direito Eleitoral brasileiro há muito sentiam.

Tendo em vista o notório espaço que esta área do Direito tem ocupado, não só no meio 
jurídico, mas também no dia a dia dos brasileiros, o periódico visa auxiliar na tarefa 
de desenvolver, com profundidade e rigor científi co, o debate doutrinário acerca do 
Direito Eleitoral. São artigos e pareceres de nomes consagrados no juseleitoralismo 
nacional, além de análises de precedentes jurisprudenciais relevantes.

Com este paradigma, a Revista Brasileira de Direito Eleitoral – RBDE é a única no 
Brasil que trata, com riqueza de análises, o que está em debate na atividade eleitoral.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Fernando Neves da Silva 

RBDE
Revista Brasileira de

Direito Eleitoral

Periodicidade: semestral

Versão digital completa disponível 

para venda.
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ISSN versão impressa 2319-0795 – Código 10002763

ISSN versão digital 2448-055X – Código A10000258

A Revista Fórum de Ciências Criminais – RFCC nasce com o intuito de se tornar uma 
publicação de excelência, voltada ao Direito Penal, Processual Penal e Criminologia, 
bem como a todas as áreas de conhecimento que permitam uma compreensão 
mais profunda das Ciências Criminais. Com um conselho editorial composto por 
professores das mais conceituadas universidades do país e do exterior, o periódico 
veicula artigos doutrinários tratando de temas atuais e relevantes. A revista contém, 
ainda, seções de legislação e de jurisprudência, inclusive comentada, pretendendo 
manter o leitor atualizado e, assim, tornar-se de leitura obrigatória para aqueles que 
militam em tais áreas do conhecimento. A qualidade seguirá o selo da Editora Fórum, 
com larga tradição no campo dos periódicos jurídicos.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Marcos Alexandre Coelho Zilli

RFCC
Revista Fórum de
Ciências Criminais 

Periodicidade: semestral

Versão digital completa disponível 

para venda.



29www.editoraforum.com.br

ISSN versão impressa 1981-2493 – Código 02734

ISSN versão digital 1984-4158 – Código A0002365

Realizada através de uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Advogados do 
Terceiro Setor (IBATS) e a Editora Fórum, a Revista de Direito do Terceiro Setor – 
RDTS é o primeiro e único periódico jurídico destinado, preferencialmente, a órgãos 
e profi ssionais do Terceiro Setor. Apresenta artigos e pareceres com opiniões 
e informações relevantes para ONGs, entidades de assistência social, OSCIPs, 
fundações, empresas e demais interessados nas diversas temáticas vinculadas a 
esse ramo.  

Também fazem parte dessa publicação:

• Resenhas de livros; 
• Informativos de legislação; 
• Jurisprudências selecionadas e comentadas dos Tribunais de Contas e do Tribunal 

de Contas da União. 

Este periódico está indexado em:

- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional)
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA)

 

Chamada pública para envio de artigos: 
http://www.bidforum.com.br/chamada/chamadadeartigos.pdf

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Gustavo Justino de Oliveira

Josenir Teixeira

Laura Mendes Amando de Barros

RDTS
Revista de Direito do

Terceiro Setor

Periodicidade: semestral

Versão digital completa disponível 

para venda.

–
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Informativo
Fórum Jacoby
de Gestão Pública

ISSN versão digital 2238-5150 – Código A0002602

Receba todos os dias em seu e-mail as notícias selecionadas pelo próprio Professor Jacoby e 
esteja entre os primeiros a saber o que realmente importa ao gestor público

• Seleção das principais notícias obtidas de diversas fontes relevantes como o Diário da 
União e jornais de circulação nacional.

• Ementários de normas e súmulas do dia, decreto, resoluções, instruções normativas, 
portarias e outros atos de interesse geral

• Seções exclusivas:

 - Tirando dúvidas com o Professor Jacoby - Perguntas relativas a licitações, 
contratos e gestão pública.

 - Boas Práticas - variados modelos para consulta no dia a dia de setores 
da Administração Pública: Ata de Registro de Preços, declarações, procedimentos, 
autorizações, distribuição de competências internas.

Coordenação: 

Jorge Ulisses Jscoby Fernandes
 

Atualização: diária

Informativo Eletrônico enviado por e-mail 

diariamente e conteúdo das edições 

anteriores disponíveis na BID.
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ISSN versão impressa 1981-6162 – Código 02582

ISSN versão digital 1984-414X – Código A0002582

A Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC é uma revista especializada 
em Direito Constitucional, de formatação peculiar: cada número possui, ao mesmo 
tempo, conteúdo temático e uma seção destinada aos mais variados temas de 
interesse da teoria da Constituição e da prática constitucional contemporânea.

Entre suas seções, pode-se apontar:

• Doutrina estrangeira;
• Doutrina nacional;
• Jurisprudência comentada;
• Resenhas.

Este periódico está indexado nas seguintes bases:

- Ulrich’s Periodicals Directory;
- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional);
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA).

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

André Ramos Tavares

Dimitri Dimoulis

Coordenadora Editorial:

Marina Faraco Siqueira e Silva

RBEC
Revista Brasileira de 
Estudos Constitucionais 
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ISSN versão impressa 2447-2492 – Código 10000844

ISSN versão digital 2448-1378 – Código 10000844

A Revista Brasileira de Advocacia Pública – RBAP é iniciativa da Associação Nacional dos 
Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE) que visa contribuir com o debate 
de temas jurídicos relevantes para toda a sociedade, notadamente os que permeiam a 
atividade dos advogados públicos. Realizada em parceria com a Editora Fórum, a Revista 
Brasileira de Advocacia Pública contempla seções reservadas permanentemente para 
artigos relacionados ao regime jurídico da advocacia pública, ao federalismo e à disciplina 
jurídica das políticas públicas, além de uma parte geral destinada a textos versando temas 
nas mais diversas áreas do direito, público ou privado.

A Revista Brasileira de Advocacia Pública é um periódico aberto à contribuição de todos 
os interessados, advogados públicos ou não, eis que o parâmetro para publicação é 
unicamente a excelência científi ca do artigo.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Fábio Jun Capucho 

RBAP
Revista Brasileira de
Advocacia Pública
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ISSN versão impressa 1981-2035 – Código 10000953

A Revista da AGU apresenta abordagens multidisciplinares e atuais de questões 
relevantes à realidade da Advocacia Pública Federal. Com periodicidade trimestral, 
publica, predominantemente, artigos dos membros das carreiras da Advocacia-Geral 
da União e seus órgãos vinculados,

estando também aberta a publicação de artigos de outros operadores do Direito. 
São admitidos, também, textos sobre gestão e atuação das unidades, comentários à 
jurisprudência e pareceres. O propósito da Revista é servir como meio de divulgação 
para todas as carreiras da AGU e para os demais operadores do Direito, das suas 
teses, temas, opiniões e inquietações, tanto teóricas quanto práticas.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

QUALIS

B2

stões 
stral, 
Geral 

reito. 
ios à 
ação 
suas 

QUALIS



36 www.editoraforum.com.br

ISSN versão impressa 2236-4374 – Código 10001001

ISSN versão digital * – Código 10001001

É com enorme satisfação que apresentamos ao público a coletânea de artigos produzidos 
pelos Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores Federais 
participantes do Curso “Le Corti Interazionale, I Diritti Umani ed Il Diritto in Europa”, 
realizado entre os dias 29 de junho e 10 de julho de 2015, nas cidades de Roma, Bruxelas e 
Haia. Consolidando o quarto ano de uma parceria institucional entre a Escola da Advocacia-
Geral da União Ministro Victor Nunes Leal e a Università di Roma – Tor Vergata, o curso 
de 2015 garantiu destaque ao estudo do papel das cortes internacionais e dos sistemas 
jurídicos comparados, especialmente no âmbito da União Europeia e Organização das 
Nações Unidas. Além de palestras com renomados juristas italianos, oportunizaram-se 
visitas institucionais em Bruxelas (Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho 
Europeu), Haia (Corte Internacional de Justiça e Tribunal Penal Internacional) e Roma 
(Conselho de Estado e Avvocatura di Stato).

Os textos da presente obra abordam temas como políticas de integração regional, 
direitos humanos, contratos administrativos, entre outros temas de relevante interesse 
para a comunidade jurídica, sob o enfoque do direito comparado, isto é, semelhanças 
e diferenças entre os institutos jurídicos, legislações, jurisprudências e doutrinas dos 
diversos países e organismos internacionais, com ênfase aos países integrantes da União 
Europeia. Também são objeto de estudo as estruturas, composição, competência, e forma 
de funcionamento das cortes internacionais.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
escolaagu.avaliaeditorial@agu.gov.br

Coordenação: 

Diego Franco de Araújo Jurubeba 
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A quarta edição da revista científi ca da ABRAT vem coroar de êxito o projeto inicial 
de pensamento doutrinário organizado sobre temas relevantes para a advocacia 
trabalhista. Nesta edição dedicada ao direito sindical, obtivemos a colaboração 
de ilustres doutrinadores juslaboralistas, que emprestaram seus nomes e 
conhecimentos à discussão do direito coletivo no Brasil. O momento é preocupante, 
posto que vivemos uma era globalizada de tentativa de fl exibilização do direito 
dos trabalhadores, iniciando com a malfadada terceirização e, em nível coletivo, a 
prevalência do negociado sobre o legislado. O sindicalismo brasileiro vive momento 
de luta por maior afi rmação frente ao avanço do desmonte da legislação mínima que 
inicia pelo estrangulamento do custeio fi nanceiro, seguindo com a pulverização de 
sindicatos que, via de regra, enfraquecem o movimento e o poder de luta na busca 
de melhores condições de trabalho. Neste sentido, a ABRAT e o seu corpo editorial 
apresentam aos senhores e senhoras uma série de artigos que visam o exame da 
matéria e propõem uma discussão ampla e transparente sobre o direito coletivo e 
sindical no Brasil do século XXI.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br
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A Revista Fórum de Direito Sindical – RFDS é o primeiro periódico do país especializado 
no tema, propondo inaugurar e consolidar um local privilegiado para o estudo de 
assuntos afetos ao sindicalismo e ao direito coletivo do trabalho. 

A ideia é fortalecer o intercâmbio de conhecimento entre o sindicalismo público e privado, 
de modo a aprofundar o debate e a construção teórica, destacando o Direito Sindical 
como área do conhecimento ligada às questões coletivas do trabalho na iniciativa privada 
ou no serviço público. 

De igual modo, a revista objetiva oferecer um espaço em que os estudiosos dos mais 
variados ramos se dediquem à análise e busca de soluções práticas reclamadas pela 
realidade do sindicalismo e do mundo do trabalho.

A revista estrutura-se, então, contemplando artigos, pareceres, anotações à jurisprudência 
e resenhas, bem assim a produção nacional e estrangeira.

Certamente a excelência de seu Conselho Editorial é um dos alicerces do periódico, que 
oferecerá material para a pesquisa acadêmica e importante suporte para o desafi o cotidiano 
dos sindicatos, dos trabalhadores, dos empregadores e das administrações públicas.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Sarah Campos

Cézar Britto

RFDS
Revista Fórum de
Direito Sindical
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A Revista Técnica dos Tribunais de Contas (RTTC) tem por objetivo divulgar de forma 
sistemática artigos doutrinários sobre controle público. Espera-se que a contribuição dos 
estudiosos da área possa ser vista de forma seletiva e organizada.

Um exame do universo dos Tribunais de Contas mostrou que temos várias e importantes 
revistas técnicas e informativas editadas por boa parte dos Tribunais de Contas brasileiros. 
Assim, a RTTC não terá entre seus objetivos principais a originalidade. O que se buscará 
é divulgar nacionalmente estudos doutrinários e de casos concretos que venham a 
ser publicados por essas mesmas revistas. Dessa forma, o papel esperado desta nova 
publicação é a sistematização desses estudos e a provocação pelo surgimento de novas 
opiniões sobre matérias relevantes no ambiente do controle público.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br
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Tendo como fundador o grande jurista Geraldo Ataliba e dirigida pelos ilustres professores 
Celso Antônio Bandeira de Mello, Adilson Abreu Dallari e Maurício Zockun, a Revista 
Trimestral de Direito Público – RTDP é referência obrigatória para todos que pretendem 
acompanhar o melhor da produção doutrinária nacional e estrangeira, sobretudo da 
América Latina, em matéria de Direito Público. É uma publicação ofi cial do Instituto de 
Direito Administrativo Paulista – IDAP. 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
rtdp@idap.org.br

Coordenação: 

Celso Antônio Bandeira de Mello

Adilson Abreu Dallari

Maurício Zockun
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A Revista de Direito PGE-GO é uma publicação do Centro de Estudos Jurídicos da 
Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. 

Toda correspondência deve ser dirigida à REVISTA DE DIREITO PGE-GO – 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS – Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 
n. 03 – Setor Central, Goiânia-GO, CEP.: 74003-010.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br
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Com muita satisfação apresentamos mais um número da Revista Controle, que 
reúne, como nas edições anteriores, artigos de autores de diversas instituições e de 
diferentes Estados brasileiros sobre assuntos de interesse da administração pública. 
É um espaço que tem se consolidado para a refl exão e o debate livre de ideias.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coleção: 2/2014 e 1/2015
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A Revista Internacional de Direito Público – RIDP é um periódico voltado ao aprofundamento 
teórico dos principais temas do Direito Público contemporâneo.

Por meio da reunião de destacados juristas nacionais e estrangeiros, objetiva-se promover 
um qualifi cado exercício de Direito Comparado, do qual resultarão, seguramente, 
importantes diretrizes para o aprimoramento das instituições democráticas brasileiras.

Estão contemplados na revista temas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, 
Direito Financeiro, Direito Econômico, Direito Tributário e Direitos Humanos.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Silvio Luís Ferreira da Rocha

Rafael Valim

Augusto Neves Dal Pozzo
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Periódico direcionado àqueles que desejam conhecer e entender o dinamismo das 
mudanças introduzidas por novas tecnologias. 

Fruto da parceria entre a Associação Brasileira de Direito de Informática e 
Telecomunicações (ABDI) e a Editora Fórum, a RDIT traz especialistas do País e 
do exterior para responder a questões sobre informática, telecomunicações, 
comunicações, propriedade intelectual, internet e outros temas atuais, cujos ecos no 
mundo jurídico ainda são pouco conhecidos. 

Apresenta doutrinas, jurisprudências selecionadas e informativos com análises de 
novos ângulos e incentivos a exames transversais buscando apresentar uma visão 
completa e madura dos problemas.

Este periódico está indexado em:

- RVBI (Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional)
- Library of Congress (Biblioteca do Congresso dos EUA)

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br
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A Associação Mineira do Ministério Público se orgulha de trazer a lume mais uma 
edição da Revista JUS, reafi rmando seus compromissos e objetivos institucionais. 
A presente edição renova o propósito de estimular e divulgar a produção intelectual 
dos integrantes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, garantindo, ao 
mesmo tempo, um ambiente propício à interação com a comunidade jurídica de todo 
o país, perspectiva esta delineada desde a retomada da publicação da Revista.

Externo assim, em nome da Associação Mineira do Ministério Público, nossos 
agradecimentos aos colegas e colabores que contribuíram para a continuidade, com 
extrema qualidade, deste projeto. São eles Eneias Xavier Gomes, Helvio Simões 
Vidal, João Cesar Bicalho Costa Assis, José Geraldo Brito Filomeno, Marcos Paulo 
Souza Miranda, Maria Cecília Pontes Carnaúba, Roberta Esteves Ferreira e Vinícius 
Alcântara Galvão. Registro ainda, com satisfação, a fecunda parceria fi rmada com 
a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FESMP) que, em muito, vem 
contribuindo para a consistência das iniciativas culturais de interesse dos associados 
e da comunidade jurídica mineira.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Nedens Ulisses Freire Vieira 
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A publicação da 12. ed. da Revista Debates em Direito Público traduz uma nova fase 
no processo de seleção de seus textos. A partir desta edição a Revista passou a utilizar 
o sistema double blind review para avaliação dos artigos. O emprego desse sistema 
signifi ca maior objetividade na análise e avaliação dos textos e, consequentemente, um 
passo importante para melhor qualifi cação acadêmica da Revista.

Mantendo o nível do debate jurídico-acadêmico das edições anteriores, esta edição 
inicia-se com as transcrições das palavras do Dr. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a 
partir da Conferência apresentada ao XIII ENAU — Encontro Nacional dos Advogados da 
União —, em Brasília, 08 de novembro de 2012, que trataram da evolução do controle de 
juridicidade no Estado Democrático de Direito. Em seguida, o Dr. Dante Figueroa trata das 
tendências e novidades constitucionais no contexto da América Latina.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Erico Ferrari Nogueira

RDDP
Revista Debates em 
Direito Público
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O Fórum Municipal & Gestão das Cidades – FMGC  foi elaborado com o intuito de veicular 
e estimular a produção científi ca voltada à análise de questões que interessam diretamente 
aos Municípios. Para além de fomentar a discussão dessas questões, a FMGC tem a 
ambiciosa pretensão de levar ao maior número possível de agentes públicos municipais o 
conhecimento necessário para uma gestão pública responsável, efi ciente e efi caz. 

O conteúdo abrange teoria e prática da gestão municipal e divide-se em Doutrina, 
composta por artigos do corpo de colaboradores da FMGC; Consultas e Pareceres, 
concebida para divulgar a análise de questões concretas vivenciadas por Municípios, de 
forma a permitir o aprofundamento das discussões e o aproveitamento da experiência 
por parte de outros Municípios; Resenha Legislativa, breves comentários a respeito de 
inovação legislativa que possua interesse para o Município; Resenha Jurisprudencial, 
semelhante à Legislativa, comenta julgados dos Tribunais superiores e dos Tribunais de 
Contas; Legislação Comentada, com  anotações e comentários pontuais, artigo por artigo, 
da legislação que tenha importância ou repercussão para a Administração Municipal; e,  
fi nalmente, Seleção de Julgados, que traz ao leitor a íntegra de acórdãos relevantes e 
também jurisprudência criteriosamente selecionada a respeito de determinado tema.

Temas encontrados no FMGC:

• Direito Municipal; 
• Urbanismo;
• Gestão Pública;
• Meio Ambiente.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Fabrício Motta

Luciano Ferraz
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A Revista da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte – RPGMBH, publicação 
semestral, destina-se a fomentar as discussões relativas à prática da Advocacia Pública 
Municipal, revelando-se um foro profícuo para a expressão do pensamento dos Advogados 
Públicos, Assessores e de Juristas de alto relevo.

As propostas de artigos para edição na revista poderão ser encaminhadas no formato 
eletrônico para o seguinte e-mail: <conselhorevistas@editoraforum.com.br>.

Os trabalhos deverão ser acompanhados dos seguintes dados: nome do autor, sua 
qualifi cação acadêmica e profi ssional, endereço completo, telefone e e-mail.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Luiz Gustavo Levate

Coleção: 1 ao 14
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A Revista da Procuradoria-Geral do Município de Juiz de Fora – RPGMJF chega à 
sua terceira edição, no fi rme trilhar de sua consolidação como iniciativa científi ca e 
doutrinária de envergadura não somente local e regional, mas, também, nacional e 
internacional. 

Permanece preservado o critério editorial que constitui a matriz conceitual da 
Revista: viabilizar a interação entre juristas de diversas origens e formação, através 
do constante debate que naturalmente envolve a produção científi ca de teses e 
artigos da envergadura daqueles ora aqui expostos, sempre de interesse municipal.

Fundamental destacar o crescimento do viés das hipóteses de aplicação, na Advocacia 
Pública, das teses esposadas pela Revista, o que indica o amadurecimento da Obra 
como importante elemento de interseção entre as mais modernas e robustas teses 
científi cas e sua operação no campo prático.

 

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br

Coordenação: 

Wladmir de Oliveira Andrade 
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A revista Atualidades Jurídicas – Revista do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil é uma das raras publicações que reúne uma cátedra tão 
diversifi cada de mestres do Direito para tratar de temas atualíssimos, essenciais ao 
exercício da advocacia. 

A expectativa é fornecer elementos de cunho científi co que possam embasar novos 
entendimentos doutrinários, respeitando-se as opiniões divergentes, como é peculiar 
nos embates intelectuais democráticos.

E-mail para remessa de artigos, pareceres e contribuições: 
conselhorevistas@editoraforum.com.br 
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