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Editorial
Tua vida é como um livro.
O título corresponde ao teu nome.
O prefácio é uma introdução ao mundo.
As páginas são as crônicas diárias de teus esforços.
O assunto principal de teu livro pode ser tua profissão,
o amor, a religião.
Dia a dia,
teus pensamentos e atos são escritos nele,
como prova de teu êxito ou fracasso
Um dia terás que escrever a palavra fim.
Você não é figurante nos palcos da vida,
é protagonista.
Pense nisso.

Horário de
Funcionamento
• Mês: dezembro
Seg. e Sex.
8h às 17h45
Ter a quinta
8h às 22h
• Xerox
Seg. à Sex.
8h às 17h45
R$ 0,10 (cópia)

(Autor desconhecido)
• Email:
biblioteca.df.esaf
@fazenda.gov.br

Feliz Natal e um super 2011!

NOVIDADES
Confiram aqui as fotos da nossa Biblioteca no Portal do Sistema Integrado de
Bibliotecas Pergamum.
Textos para discussão
•

Tradições Natalinas

Capacitação e Afastamento de Servidores Públicos da União: distinção
e aplicação combinada dos institutos jurídicos existentes
Luiz Carlos Nóbrega Nelson

Leituras
•

Economia política e finanças públicas no Brasil
Valdemir Pires

•

Impacto of economic crisis on Brazilian economy
Paulo Paiva

•

Gestão da dívida pública: a experiência do Brasil
Helser Ferreira de Mendonça e Viviane Santos Vivian

•

O Controle das Parcerias Público-Privadas
C. Alexandre A. Rocha
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•

Política monetária e sistema financeiro: a elevação das taxas de
juros e a concentração bancária
Dilma Vana Rousseff

•

Governo Eletrônico, reforma do Estado e transparência: o Governo
Eletrônico no Brasil
Otávio Prado

•

O Federalismo fiscal brasileiro: aspectos históricos de sua
conformação através do continuum competição-cooperação
Felipe Barbosa Pereira

•

Desenvolvimento exige um novo sistema tributário
Francisco Dornelles e José Roberto Afonso

•

Rateio do FPE: problemas passados e riscos futuros
C. Alexandre A. Rocha

Periódicos Eletrônicos (acesso com senha)

Periódicos Eletrônicos (acesso livre)

Oferece atualização
permanente aos
profissionais do Direito
Tributário e contabilistas
Sumário

Novas aquisições
•

Periódicos (Novas Assinaturas)
BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO: BDA. São Paulo: NDJ,1985-.
Mensal.
BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: BLC. São Paulo: NDJ,1988-.
Mensal.
DIREITO TRIBUTÁRIO ATUAL. São Paulo: Resenha Tributária,1982-. Anual.
ISSN 14158124

The Economist é uma revista
semanal sobre notícias
semanais e assuntos
internacionais
Sumario

ECONOMIA. Campinas: Associação Nacional de Centros de pós-graduação em
Economia, Quadrimestral (4 em 4 meses). ISSN 1517-7580
ECONOMIA APLICADA. São Paulo: FEA/FIPE-USP,1997-. Trimestral. ISSN
1413-8050
FOREIGN AFFAIRS. New York: Council on Foreign Relations,1922-. Bimestral.
ISSN 0015-7120
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GESTÃO PÚBLICA & DESENVOLVIMENTO. Brasília: Instituto Brasileiro de
Administração Pública,2010-2010. Mensal. ISSN 0103-7323
JOURNAL OF FINANCE. New York: The American Finance Association.
Bimestral. ISSN 0022-1082
PRACTICA PROFESIONAL TRIBUTARIA, LABORAL Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. Buenos Aires: La Ley,2006-. Quinzenal

Preenche a
necessidade dos
operadores do
Direito, voltados para
assuntos que,
consideradas as
características da
especialidade, pedem
vigilância e
acompanhamento
constantes da
doutrina e da
jurisprudência.
Sumário

REVISTA DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN. Buenos Aires: Centro
de Economía Internacional, Ministério de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto,2004-. Quadrimestral
REVISTA DE FINANÇAS PÚBLICAS E DIREITO FISCAIS: artigos, comentários
de jurisprudência, recensões, crônica de atualidade. Coimbra: Almedina,2008-.
Trimestral. ISSN 1646-9127
REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO. São Paulo: O. Rocha,1995-.
Mensal. Índice acumulado. ISSN 1413-7097
REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS. São Paulo: Revista dos
Tribunais,2000-. Trimestral. Continuação de Cadernos de direito tributário e
finanças públicas. ISSN 1518-2711
THE ECONOMIST. London: The Economist Newspaper,1843-. Semanal. ISSN
0013-0613
TRIBUTAÇÃO EM REVISTA. Brasília: Sindifisco,1992-. ISSN 1519-8898

•

Livros
O livro Economia Pública Brasileira é uma compilação
de artigos de especialistas, iniciativa da UnB e da Esaf e
celebra os 10 anos do Curso de Mestrado Profissional em
Economia do Setor Público.
Dissertações do MESP

O livro Economia e tributos em tempos coloniais destina-se a
todos os que se interessam pela formação econômica brasileira.
Trata dos feitos econômicos ocorridos desde o achamento do Brasil e
enumera o horror tributário do Brasil colonial.

A Execução Fiscal administrativa no Direito Tributário
Comparado é estudo de algumas Formulas de cobrança de
créditos fiscais que há no mundo. O esgotamento do modelo de
execução fiscal adotado pelo Brasil, que é de 1980, sugere que
conheçamos outras experiências. Discute-se hoje a propósito da
constitucionalidade, da legalidade, da conveniência e da
oportunidade de contarmos com uma lei de execução fiscal que
tenha feição mais administrativa e menos judicial
Sumário
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No livro Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário o autor discute temas
complexos como o da segurança jurídica, da moralidade administrativa, da
responsabilidade do Estado e fez sólida análise do princípio no direito financeiro. O
orçamento, as subvenções, a repartição das receitas, a retenção de transferências e o
crédito público receberam estudo percuciente.
Sumário

O livro Educação e Federalismo no Brasil mostra a realidade escolar em
várias regiões do país e sugere políticas públicas para garantir o acesso de
todos ao ensino de qualidade.
Download

A Empresa em rede debate os fundamentos teóricos que levam ao sucesso de
uma parceria e demonstra os resultados obtidos pelas empresas participantes,
que desenvolvem competências em sua gestão
Download

Este livro é uma compilação dos textos Fórum Especial, realizado nos
dias 17 e 18 de setembro de 2009, cujo tema foi "Na crise - esperança
e oportunidade, desenvolvimento como sonho brasileiro,
oportunidade para as favelas" É dividido em quatro partes, além da
introdução, de autoria do coordenador-geral do Fórum Nacional, João
Paulo dos Reis Velloso, que sintetiza os pontos básicos focalizados no
evento.
Índice

A Controvérsia do Planejamento na Economia
Brasileira (reedição), que condensa o debate travado
nos anos 1940 entre Eugênio Gudin (1886-1986) e
Roberto Simonsen (1889-1948). No centro deste
debate, a importância (ou não) do planejamento, o
papel (positivo ou negativo) do Estado e as chances de
nosso desenvolvimento.
Download
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O livro Despacho Aduaneiro de Exportação sem Segredos permite ao
exportador ter, mediante uma leitura de fácil compreensão do tema, contendo
áreas de atenção e dicas ao longo de toda a obra e de itens sequenciais que
deverão ser cumpridos nessa importante atividade, que é o Despacho Aduaneiro
de Exportação, um conhecimento prático, porém sem fugir dos trâmites legais
dos principais passos que devem ser seguidos, a fim de se atingir o alvo final: o
desembaraço duaneiro da mercadoriae, consequentemente, seu embarque para
o exterior.
Comentário

Ao atualizar o manual “Publicações oficiais brasileiras: guia para editoração”, a
Presidência da República oferece importante colaboração para preservar
a memória nacional, divulgar as informações produzidas pelo poder
público e para oferecer aos órgãos editores da administração pública
fonte de pesquisa que permita substancial melhoria na apresentação de suas
publicações.
Download

•

Clube do Livro
O Livro dos abraços é uma coletânea de pequenas histórias, colhidas em
andanças pelo mundo, ouvidas, sonhadas, vividas. Pedacinhos da memória do
autor, “a memória viva”, como ele mesmo diz, que “nasce a cada dia”. A
contracapa já avisa: “abra esse livro com cuidado: ele é delicado e afiado com
a própria vida”.
Comentário

Primeiro "livro em tempo integral" de Antonio Callado, Reflexos do baile é um híbrido
entre diário e romance epistolar que narra o plano de um grupo de terroristas para
causar um apagão e seqüestrar, durante um baile, a rainha da Inglaterra em visita ao
Brasil. Callado foi o pioneiro na abordagem dos "anos de chumbo" sem recorrer aos
maniqueísmos comuns da época.
Artigo sobre o livro

Doado ao Clube do Livro pela colega Luiza Hostenski, Eclipse é o terceiro
livro da série Twilight de Stephenie Meyer, precedido por Crepúsculo e Lua
Nova. Segundo Meyer, a capa, ilustrada por uma fita vermelha partida,
representa a escolha que Bella é obrigada a fazer entre Edward e Jacob, e
também a idéia de que pode acabar com sua vida como humana. Foi lançado
no Brasil em 16 de janeiro de 2009.
Resumo da trilogia
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Boletins diversos
•

IMF Publications Newsletter

•

Boletim Intal

•

Ideas para el Desarrollo en las Américas

•

IMF Research Bulletin

•

Informe José Roberto Afonso

•

The Latest NBER

•

TPC What’s New

Serviços e produtos
•

Acesso on-line ao acervo através do site da Biblioteca
(Guia de Acesso)

•

Acesso a base de dados Ebsco
Constitui atualmente a base de dados online, para pesquisa científica, mais
usada mundialmente. Abarca mais de 30.000 publicações em textos sobre ampla
gama de tópicos, tais como economia, administração, direito, ciência política, entre
outros. Pode ser acessada de qualquer computador dentro da rede MF, para acesso
fora favor consultar a Biblioteca.
(Guia de Acesso)
•

Pesquisa orientada
Solicitar através do e-mail biblioteca.df.esaf@fazenda.gov.br, pelo telefone (61)
34126273, ou no balcão de atendimento da biblioteca.
•

Leituras
Textos selecionados na internet.

•

Regulamento da Biblioteca

•

Publicações Esaf
Textos para discussão

A série Texto para Discussão tem como objetivo divulgar resultados de trabalhos
desenvolvidos pela área de pesquisa da Diretoria de Educação da Escola de
Administração Fazendária, bem como outros trabalhos considerados de relevância
tendo em vista as linhas de pesquisa da Instituição.
•

Caderno de Finanças Públicas
A publicação Cadernos de Finanças Públicas – CFP tem por objetivo fomentar a
pesquisa, o debate e a reflexão sobre idéias, conceitos e práticas, em matéria
fazendária e assuntos ligados as finanças públicas.
O livro Economia Pública
Brasileira é uma
compilação de artigos de
especialistas, iniciativa da
UnB e da Esaf e celebra os
10 anos do Curso de
Mestrado Profissional em
Economia do Setor Público.
Dissertações do MESP

•

Livraria da Esaf
Compras pelo site ou no balcão de atendimento da Biblioteca.

•

Monografias, teses e dissertações

•

Pesquisas

•

Palestras

•

Prêmios
Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca

EQUIPE EDITORIAL
BIBLIOTECA ESAF
End: DF-001 KM 27,04
SHIS – Lago Sul
Brasília - DF
Cep: 71686-900
CNPJ: 02.317.176/0001-05
TELEFONE:
(61) 3412-6273

Carmenisia (Bibliotecária);
Eider (Aux. Biblioteca).
Espaço do Leitor:
Os interessados em colaborar com o
Boletim da Biblioteca poderão enviar
matérias, artigos, criticas e sugestões
para o e-mail:
biblioteca.df.esaf@fazenda.gov.br

EMAIL:
biblioteca.df.esaf@fazenda.gov.br

Estamos na Web!
Visite-nos em:
www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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