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“Ler é saber. O primeiro resultado da leitura é o aumento de conhecimento geral ou
específico.
Ler é trocar. Ler não é só receber. Ler é comparar as experiências próprias com as
narradas pelo escritor, comparar o próprio ponto de vista com o dele, recriando ideias
e revendo conceitos.
Ler é dialogar. Quando lemos, estabelecemos um diálogo com a obra,
compreendendo intenções do autor. Somos levados a fazer perguntas e procurar
respostas.
Ler é exercitar o discernimento. Quando lemos, colocamo-nos de modo favorável ou
não aos pontos de vista, pesamos argumentos e argumentamos dentro de nós mesmos,
refletimos sobre opções dos personagens ou sobre as ideias defendidas pelo autor.
Ler é ampliar a percepção. Ler é ser motivado à observação de aspectos da vida que
antes nos passavam despercebidos.
Ler bons livros é capacitar-se para ler a vida.”

Pesquise no acervo
da Biblioteca.
(Guia de Acesso)

Dicas
Leitura on-line
Para quem gosta de uma boa leitura, acesse os sites abaixo e faça download de
importantes obras de literatura.
•
•
•

Pesquise na Ebsco
(Guia de acesso)

Brasiliana Digital http://www.brasiliana.usp.br/
Biblioteca Nacional Digital http://bndigital.bn.br/
Portal Domínio Público http://www.dominiopublico.gov.br

Aviso importante
A Biblioteca convida os usuários para o cadastramento eletrônico no Sistema
Pergamum, que dará acesso aos serviços de empréstimo, consulta e renovação
de materiais bibliográficos. Para se inscrever, dirija-se ao Balcão de Referência
da Biblioteca portando nº SIAPE (servidor), RG (terceirizado, estagiário,
colaborador eventual e professor), RG e comprovante de matrícula (aluno).
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Leituras
•

Política Fiscal e Dívida Pública: uma abordagem teórica a partir de
Keynes e Abba Lerner
Renato Vaz Garcia

•

Promoção de Investimento pelo Estado e Sustentabilidade das
Contas Públicas
Manuel Caldeira Cabral e Joana Taveira Almodovar

•

A importância da contabilidade de competência para a informação
de custos governamental
José Alexandre M. Pigatto

•

Mercado de títulos de dívida privada no Brasil: aspectos estruturais
e evolução recente
Luiz Fernando de Paula e João Adelino de Faria Júnior

•

Libro 2.0
Andrés Hoyos

•

Harmonização tributária no mercosul e o federalismo fiscal
brasileiro: a instituição do imposto sobre o valor agregado (iva) na
tributação sobre o consumo e serviços no bloco regional
Otto Frederico Schmidt

•

Globalização e soberania: conceitos dinâmicos em um mundo
integrado
Joana Sarmento de Matos e Alessandro Marques de Siqueira

Novas aquisições
•

The Economist
8 jan. 2011
Sumario

Periódicos (Sumários)

Revista Dialética de Direito Tributário
n. 184 jan. 2011
Sumário

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

Revista Tributária e de Finanças
Públicas
v. 18 n. 95 nov/dez. 2010
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The Journal of Finance
v. 65 n. 6 dez. 2010
Sumário
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Revista de La Cepal
Número especial em português
Sumário

•

Revista Direito Tributário
Atual
n.24 2010
Sumário

Livros

O livro Curso de Direito Financeiro, 3ª Ed., foi
amplamente revista com base nas novas regras
ortográficas da língua portuguesa e atualizada de
acordo com as últimas alterações havidas no direito
das fianças.
Sumário

Tributação no Brasil traz uma série de reflexões
críticas sobre o STN (Sistema Tributário Nacional),
além de propostas de adequação do modelo atual
para um que seja mais justo e promova melhoria
social.
Download

O livro Auditoria e controle interno na
administração pública apresenta uma radiografia
das modificações ocorridas no Sistema de Controle
Interno do Governo Federal, desde sua criação em
1922 até sua transformação em Controladoria Geral
da União (CGU), a partir de janeiro de 2003.
Sumário

Agenda Legislativa para o Desenvolvimento
Nacional contém 26 artigos sobre políticas públicas,
escritas por consultores legislativos, consultores de
orçamento e advogados do Senado. A obra é ampla e
discorre sobre temas variados como educação, saúde,
agricultura, meio ambiente, infraestrutura, marcos legais,
orçamento, trabalho, previdência, entre outros.
Download

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

B

Foreign Affairs
v.90, n.1, fevereiro 2010
Sumário
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Reedição do Manual Ordenado de Normas Sobre o
Tratamento da Redação Oficial (MONSTRO), editado
originalmente em 1986, reeditado e ampliado, sob nova
roupagem e novo título, A Língua Portuguesa sem
Mistérios, em 2006.
Sumário

Reinaldo Gonçalvez apresenta uma rica análise das mudanças
institucionais, dos problemas atuais, além de apontar perspectivas e
formular propostas que podem dar corpo a um cenário favorável de
inserção do Brasil no sistema mundial de comércio
Entrevista com o autor

A preocupação de elevar o nível de compreensão sobre Finanças Públicas
está presente em Finanças Públicas – A política Orçamentária no
Brasil , razão pela qual o texto reforça e destaca, além das teorias e dos
conceitos, as medidas de política econômica, em especial as políticas fiscal,
monetária e cambial e o desempenho da economia - afetada pelos impactos
provocados pela crise financeira e econômica mundial -, que estão
repercutindo nas formas e nos conteúdos da disciplina.
Prefácio

Compensação Tributária trata da evolução legislativa do instituto da
compensação, da decadência e prescrição para constituição e cobrança do
crédito tributário objeto de compensação, das relações entre a compensação e
o processo judicial e, os regimes de compensação.
Sumário

Crimes contra as Finanças Públicas investiga os crimes de
finanças públicas previstos no Código Penal, com a correspondente
decomposição típica dos injustos penais, segundo uma análise crítica
e à luz da dogmática penal. Para tanto e em caráter antecedente,
apresentam-se noções gerais de direito financeiro, destacando o
tratamento das finanças públicas na Constituição Federal de 1988,
enfatizando sua proeminência na consecução dos direitos
fundamentais consignados na carta magna.
Folheie
Economia Micro e Macro, de Sandoval
de Vasconcelos, privilegia o aprendizado ativo do aluno,
com um texto compacto e, ao mesmo tempo, abrangente.
Todos os capítulos contêm questões de revisão e
perguntas com alternativas para serem escolhidas,
retiradas de alguns dos principais concursos públicos,
como Receita Federal, Tesouro Nacional e Banco Central.
Resumo

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Em Brasil pós crise, o leitor encontrará uma agenda para
tratar de problemas fiscais, conhecerá as propostas para
encarar os desafios associados às tendências demográficas e
seu impacto sobre a Previdência Social, poderá ler sobre as
recomendações para aperfeiçoar o regime de metas de
inflação, para que haja uma reestruturação do sistema
tributário ou para ter uma nova política ambiental, entre
tantos outros temas tratados.
Sumário

Orçamentos Públicos traz comentários, feitos por um
grupo de estudiosos atentos à teoria e à realidade a ela
subjacente, trazem informações sobre os temas
abordados pela lei, com o objetivo de facilitar a
compreensão do seu texto.
Sumário

Trata-se de consagrada obra Direito Tributário Brasileiro,
lançada em 1ª edição em 1970, que o mestre Aliomar
Baleeiro preparou para torná-lo um texto que tem servido
para as antigas, novas e futuras gerações de estudiosos da
doutrina jurídica
Sumário

Estudantes, docentes e profissionais compartilham
experiências da vida real por meio dos casos em
Estudo de casos em finanças Traduz os fenômenos
dos negócios de forma acessível, tanto aos
administradores financeiros mais experientes quanto
aos novatos e sob perspectivas diversas, como as do
investidor, do credor e do gestor.
Resumo

Um clássico – assim pode ser definido - Princípios de
administração financeira, de Gitman, que há mais de dez
anos ajuda estudante das áreas de administração, economia e
ciências contábeis a entende, de fato, os conceitos e as
técnicas da área.
Sumário

O 'Dicionário Houaiss' utilizou técnicas lexicográficas de compressão
e síntese de informações. Este dicionário contém 442 mil entradas,
locuções e acepções, um quadro do uso do hífen de acordo com a nova
ortografia da língua portuguesa, informações de gramática, usos,
etimologias, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, datação,
coletivos e vozes de animais. Além de ser adaptado integralmente com
o novo acordo ortográfico, o dicionário Houaiss contém o texto integral
do Acordo. Inclui CD-ROM com o conteúdo do Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, mais o Dicionário Houaiss de Elementos Mórficos,
além de conjugação eletrônica dos verbos, navegação por hipertexto,
datação, busca por semelhante e pesquisas, simples, reversa e
combinada.

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Ao contrário do que pode parecer, crises financeiras são
companheiras antigas da humanidade. É o que apresenta
o livro Oito séculos de delírios financeiros – Desta
vez é diferente , resultado de uma ampla análise das
mais diversas crises registradas nos últimos oito séculos.
Entrevista com o autor

Trata-se de obra atualizada como nenhuma outra sobre as
licitações e os contratos administrativos, sendo estudado,
inclusive, o pregão, nova modalidade de licitação criada pela
MP n. 2.182. O autor realizou a mais completa pesquisa de
jurisprudência sobre o tema, com transcrição e comentários de
decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal
de justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU).
Sumário

•

Clube do Livro

Abigail [Mediunidade e Redenção], é uma
biografia romanceada, baseada em fatos reais. A obra
narra uma emocionante história de luta e redenção
espiritual que ocorreu em Lambari (MG) nas décadas
de 1930 e 1940, o autor é AFRFB.
Comentário

Ganância conta a história de um ex presidiário, sua ascensão
e queda após a saída da prisão. Fala da violência, dos
relacionamentos familiares, das amizades e espectativas de
pessoas no submundo do crime.
Livro bem escrito, retratando de forma bastante concisa os
entraves dos "fora da lei".
Comentário sobre a autora

O fiasco, de Imre Kertész, é um desses livros sobre livros,
à sua maneira. Até começar o primeiro capítulo, o livro é a
história de como nasceu o livro que já está sendo lido — que
é um livro sobre como nasceu outro livro, rejeitado pelos
editores, o fiasco de que fala o título.
Comentário

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Menino Serelepe – um antigo menino levado
contando vantagem, narra, numa linguagem oral típica
mineira, as peripécias da infância do autor, nas décadas
de 1950 e 1960, o autor é AFRFB.
Comentário

Resgatado dos arquivos da polícia secreta russa, O
Diário de Nina é uma das mais importantes
descobertas históricas dos últimos tempos. Escrito entre
1932 e 1937, no período de terror stalinista, ele tem
muito em comum com o ´Diário de Anne Frank´. Assim
como na Alemanha nazista, no regime comunista, Nina
só podia buscar refúgio dentro de si mesma.
Resumo

Glória Mortal.
A primeira vítima foi encontrada caída na calçada, na chuva. A segunda foi
morta no próprio prédio onde morava. A tenente Eve Dallas, da Polícia de
Nova York, não teve dificuldades para encontrar uma ligação entre os dois
crimes. As duas vítimas eram mulheres lindas e muito bem-sucedidas, mas
que mantinham relações que poderiam provocar suas mortes. Suas vidas
glamourosas e seus casos amorosos eram assunto na cidade, assim como
suas relações íntimas com homens poderosos e riquíssimos.
Comentário

Fontes de informação para pesquisa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acervo Digital da Revista Veja
Arquivo Público do Estado de SP
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
Biblioteca Digital Mundial
Biblioteca Nacional Digital
Bibliotecas Virtuais
Brasiliana USP
Cultura Acadêmica: E-books da Unesp
Diário Oficial da União
EBookCult Biblioteca Digital
Guia da Internet Centro Paula Souza
Jornais do Brasil
Mecanismo Online para Referências
Online Newspaper
Portal Brasil
Portal Capes Acesso Livre
Portal Domínio Público
Prossiga
Revista Telecomunicações Inatel
Scielo

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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EQUIPE EDITORIAL
Carmenisia (Bibliotecária);
Fernanda (Bibliotecária).

BIBLIOTECA ESAF
Espaço do Leitor:
End: DF-001 KM 27,04
SHIS – Lago Sul
Brasília - DF
Cep: 71686-900
CNPJ: 02.317.176/0001-05

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

TELEFONE:
(61) 3412-6273
EMAIL:
biblioteca.df.esaf@fazenda.gov.br

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

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

