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Afirmar com precisão quantos livros já foram publicados no
mundo é impossível, afinal a cada dia novos livros são lançados. Mas o
Google fez uma estimativa e o resultado foi nada mais nada menos
que: 129.864.880, ou seja, são quase 130.000.000 de livros.
O livro tem aproximadamente seis mil anos de história para ser
contada. O homem utilizou os mais diferentes tipos de materiais para
registrar a sua passagem pelo planeta e difundir seus conhecimentos e
experiências.

Aprender é a
única coisa de
que a mente
nunca se
cansa, nunca
tem medo e
nunca se
arrepende
Leonardo da
Vinci

Conheça a história do livro, desde as suas primeiras formas até
as grandes editoras e o hábito de leitura no Brasil. (Leia mais)
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Manual do usuário da Biblioteca da Esaf
Este guia tem o objetivo de auxiliar o usuário no acesso ao sistema de
gerenciamento de biblioteca adotado pela Esaf, Pergamum. Consiste na
apresentação dos principais recursos e oferece um roteiro para utilização das
funções de consulta ao acervo, renovação de empréstimo e reserva de títulos,
entre outros. Um manual de como usar a Biblioteca, conhecê-la e usufruir de
seus recursos de maneira adequada.
Manual do Usuário
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Leituras
•

Brasil – Portugal: uma troca de experiências fiscais, a implantação
do Imposto sobre o Valor Acrescentado no Brasil e do Sistema
Público de Escrituração Digital em Portugal.
João Paulo Calembo Batista Menezez

•

Política de governo eletrônico em Estados da Federação Brasileira:
uma contribuição para a análise segundo a perspectiva
neoinstitucional.
Marcone Martins Laia

•

O governo eletrônico e a fiscalização tributária
Tiziane Machado

•

A expansão do ensino superior no Brasil e a EaD: dinâmica e
lugares
Kátia Morosov Alonso

•

Educação tributária
Ricardo Brand

•

Respeito ao contribuinte
Francisco Wildys de Oliveira

•

Direitos, deveres e garantias dos contribuintes em face da
fiscalização tributária
Marcus Pablo Moura Parente

•

A ética profissional no serviço público brasileiro
Francisco de Salles Almeida Mafra Filho

Novas aquisições
•

Caderno de Finanças Públicas
n.10, dezembro, 2010
Download

Periódicos (Sumários)

Revista Tributária e de Finanças
Públicas
v. 19 n. 98, maio/junho, 2011
Sumário

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

The Journal of Finance
v. 66 n.3, junho, 2011
Sumário
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The Economist
24 setembro 2011
Sumario

•

Foreign Affairs
v.90, n.3, mar/abr 2011
Sumário

Revista Dialética de Direito
Tributário
n. 191, agosto, 2011
Sumário

Livros
Comparative income taxation. The purpose of this book is to compare different solutions
adopted by nine industrialized countries to common problems of income tax design. As in other
legal domains, comparative study of income taxation can provide fresh perspectives from which to
examine a particular national system. Increasing economic globalization also makes understanding
foreign tax systems relevant to a growing set of transnational business transactions.
Sumário

Em LRF - doutrina e jurisprudência, o autor discorre sobre orçamento, finanças e
contabilidade pública com foco na Lei de
Responsabilidade Fiscal, que é, sem dúvida, um divisor de águas nas Finanças Públicas do
nosso País. Inicialmente, o autor
tece comentários sobre a importância e o contexto histórico da criação da Lei Complementar
n. 101/2000 (LRF). Em seguida, capítulo a capítulo, disseca o referido diploma legal,
propiciando ao concursando, estudante, ou interessado na matéria, uma visão precisa e clara
do seu conteúdo.
Sumário

'Pânico: a história da insanidade financeira' faz uma viagem pelas catástrofes financeiras que
correram o mundo. Através delas, o autor aborda a gestão de riscos em grandes empresas, explica o
comportamento dos comerciantes de Wall Street e do homem comum na crise e expõe problemas
causados pelas complexidades dos mercados financeiros. O livro transmite a ideia de que a sabedoria
trazida por um colapso financeiro é uma sabedoria que nem sempre permanece. Desta forma, 'Pânico'
oferece um material regido a partir do seguinte princípio - a melhor forma de se livrar de seus próprios
erros é conhecendo os erros dos outros.
Comentário

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Nas três partes em que se divide A constitucionalização das finanças públicas no Brasil,
Eduardo realiza um diagnóstico do atual sistema orçamentário no Brasil, apresenta o roteiro
principiológico de um devido processo legal orçamentário e, ao final, formula suas conclusões e
propostas, com as inovações desejáveis. Ao longo do percurso, faz o contraste entre a competência
rigidamente vinculada na ponta da arrecadação dos recursos, por via tributária, e a competência,
mais do que discricionária, verdadeiramente arbitrária, que impera no outro extremo, o do dispêndio
dos recursos, sujeito a contingenciamentos imotivados. Reconhecendo a necessidade de superação
do arbítrio, mas sem a instituição de um modelo destituído de flexibilidade, propõe que se
estabeleça uma vinculação prima facie para o Poder Público, que deverá ser concretizada na maior
medida possível.
Sumário

Em Compensação de créditos tributários a autora examina o instituto jurídico da
compensação sob os seus variados matizes, partindo do pressuposto de que, embora
bastante conhecido no âmbito do DIREITO PRIVADO, o tema mereceu poucos estudos
quanto a seus efeitos no campo do Direito Tributário.
Resenha

Os temas tratados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua abrangência e
complexidade, interessam a todos os que estudam o Direito Administrativo, Direito
Econômico e Fiscal brasileiro. Nesse sentido, Lei de Responsabilidade Fiscal, 10 anos
de vigência – questões atuais representa a maximização dos ideais da Lei
Complementar nº 101/00, pois agrega em seu bojo comentários dos mais pertinentes e
estudos técnicos da maior credibilidade científica.
Sumário

A publicação, Fontes de informação jurídica- conceitos e técnicas de
leitura para o profissional da informação vêm reforçar a crescente da
literatura brasileira sobre informação jurídica. Ainda é pouco, mas é animador
perceber que aumentam os artigos, pesquisas e livros sobre informação
jurídica, área que produz muita informação e que é campo de atuação
importante para o bibliotecário.
Sumário

Em linguagem clara e acessível, a autora traz em Introdução ao pensamento
jurídico os conceitos e noções fundamentais da introdução ao pensamento jurídico,
bem como da essência do Direito e sua finalidade social.
Traça, a seguir, a evolução histórica do Direito Privado, abrangendo os primórdios de
Roma, os institutos do direito grego e germânico e as lições da cultura oriental.
Resumo

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Rubens Miranda de Carvalho, com obra ISS – a Lei Complementar nº 116/03 e a nova lista
de serviços cuida, com argúcia, das intrincadas questões que
o tema e o problema do ISS suscitam. Passando em revista os diversos pontos
da extensa lista de serviços que define o objeto da incidência do importante
imposto examinado, comenta suas precisões e deficiências. Tudo isso é
efetuado mediante cotejo do tema com a mais eminente expressão doutrinária,
tanto na seara especializada do Direito Tributário como nos altiplanos da
teoria geral do direito. Nos dois terrenos o autor está à vontade. A extensa
bibliografia que acompanha a obra revela o cuidado na pesquisa e a
profundidade na análise dos textos objeto dos estudos.
Sumário e Prefácio

Dicionário de Política
CD-ROM

Crise financeira global: mudanças estruturais e impactos sobre os emergentes e o Brasil
busca enfrentar algumas das questões que se
colocaram para os países em desenvolvimento nesse período de crise, em especial
para o Brasil. Entre os temas tratados, pode-se destacar: as tensões que envolvem a
articulação dos países em desenvolvimento no sistema monetário internacional;
a reação dos mercados financeiros desses países ao cenário de instabilidade e
de incerteza provocado pela crise; os canais de transmissão da crise para esses países, em particular
para o Brasil; e os efeitos para o comércio exterior brasileiro
Download

Do Contrato Social, de Rousseau, é a utopia política, que propõe um estado ideal, resultante de
consenso e que garanta os direitos de todos os cidadãos. Nesta obra Rousseau procura um Estado
social legítimo, próximo da vontade geral e distante da corrupção. A soberania do poder, para ele,
deve estar nas mãos do povo, por meio do corpo político dos cidadãos. Para ele “o homem nasce bom
e a sociedade o corrompe”. As idéias políticas do filósofo e escritor francês Jean-Jacques Rousseau,
voltadas contra as injustiças da época, repercutiram nos destinos da Revolução Francesa de 1789. Sua
negação do racionalismo progressista, no entanto, somada ao intimismo confessional e à apologia dos
instintos e da integração com a natureza abriu caminho para a estética do romantismo.
Resenha

•

Clube do Livro

Em Síndrome de Down um problema maravilhoso, o autor relata sua
experiência com o irmão Beto, portador de Síndrome de Down, onde numa
linguagem clara e afetuosa nos esclarece e orienta como lidar adequadamente
com os portadores da Síndrome de Down, como entender suas dificuldades,
canalizando-as numa perspectiva de melhoria de suas potencialidades.
Mitos e Realidades

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Ensaio histórico e literário, este livro de Marshall Berman é uma aventura intelectual clara,
concisa e brilhante. Visão dos tempos modernos, investigação do espírito da sociedade e da
cultura dos séculos XIX e XX. Berman não hesita diante do desafio de lidar com as mais
diversas áreas do saber: crítica literária, ciência econômica e política, arquitetura, urbanismo e
estética. Tudo que é sólido desmancha no ar constitui uma instigante sucessão de leituras
originais e reveladoras de autores e suas épocas, a começar pelo Fausto de Goethe, passando
pelo Manifesto de Marx e Engels, pelos poemas em prosa de Baudelaire, pela ficção de
Dostoiévski, até as vanguardas artísticas contemporâneas. Livre de dogmatismo, seu trabalho é
o de um humanista apaixonado, um verdadeiro Edmund Wilson do nosso tempo
Entrevista com o autor

A Guerra de Tróia. Os Doze Trabalhos de Hércules. A história de amor de Cupido e Psique. A
desgraça de Édipo. O retorno de Ulisses a Ítaca. As maiores batalhas do mundo antigo, o
nascimento dos mais célebres heróis de então, os principais episódios envolvendo deuses e deusas
do Olimpo, mortais, imortais, monstros e bestas são aqui relatados na sua forma original: com o
vigor da ficção. Em As cem melhores histórias da mitologia, as forças da natureza tornam
vida, forma-se o Universo, nasce o homem, surgem os animais e explicam-se, segundo a ótica
mágica da mitologia greco-romana, os primórdios da existência e da história da humanidade. Os
mitos não são mitos, mas personagens vividos e de carne e osso, que pensam, sentem e amam tudo isso contado numa prosa acessível - e que compõem mo berço da cultura ocidental
Download

A rosa do povo foi escrita durante a 2º Guerra Mundial e publicada após seu
término. Ela propõe o mesmo debate inesgotável sobre a situação do artista
no mundo e sua posição em face dos problemas políticos e sociais do seu
tempo
Resumo

O romance Júlia se passa no século XIX, na Ilha de São Franscisco, em
Santa Catarina. Apesar do livro ser mais introspectivo, centrado na
protagonista e em sua vida, as informações históricas da época
mostram as divergências entre monarquistas e republicanos em uma
cidade pequena. Júlia era tida como uma mulher a frente do seu
tempo, famosa por suas poesias e sua personalidade forte.
Crítica

No centro da trama de 'O longo adeus' está Philip Marlowe, o detetive da literatura de Chandler.
Sentimental sob uma casca de durão, quase sempre um perdedor, ele ocupa a galeria de honra dos
grandes personagens da literatura universal. 'O longo adeus' é um livro a respeito de solidão e
amizade. Philip Marlowe e o enigmático Terry Lennox são os personagens centrais deste romance,
ambientado na Los Angeles do pós-Segunda Guerra Mundial e originalmente publicado em 1954.
Sobre o autor

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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Biblioteca Virtual
Fruto de uma parceria entre a Secretaria do Tesouro Nacional e o
Banco Mundial, o livro “Dívida Pública: a experiência brasileira”
foi lançado em agosto de 2009, propiciando a disseminação da
experiência do país no gerenciamento da dívida pública, com o resgate
de sua memória e de sua evolução histórica. Além de descrever o papel
do Tesouro Nacional como órgão do Ministério da Fazenda responsável
pela administração da dívida pública, este livro se coloca como uma
obra única, ao trazer material extenso, desde os primeiros registros de
endividamento brasileiro até o atual estado do gerenciamento da dívida
pública federal.
Download

Teoria da Administração Tributária: ensaio sobre o negócio de exploração de bases
tributárias almeja apresentar uma visão
abreviada, simplificada, sintética, geral, teórica e
estruturada sobre o negócio público de administração
tributária. Trata-se de um pensamento estruturalista sobre
a referida área de negócios públicos, abordada
conceitualmente sobre o seu conjunto essencial de
atividades, funções e processos básicos. Embora
resumido, singelo e simplificado, a presente estruturação
de pensamento pode contribuir para melhorar a
compreensão sobre o que é administração tributária
enquanto negócio da esfera pública.
Download

Sessenta Anos de La Cepal foi publicado em comemoração ao
sexagésimo aniversário da instituição em 2008.
É uma compilação do que foi produzido em suas primeiras 5 décadas
Download

Revista de La Cepal
V. 104 ago/2011
Download

Revista Crônicas Tributárias – IEFE
v. 139 2011
Download

Visite-nos em: www.esaf.fazenda.gov.br/biblioteca
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O Manual de boas práticas ambientais são 60 páginas que
mostram dados e fatos relacionados à escassez de recursos naturais
do planeta, e propõe ao cidadão, atitudes simples e sensatas sobre
como conviver de modo sustentável com o meio ambiente
Download

Em suma, os textos de Crise financeira global buscam contribuir com a reflexão de um
tema que ainda
gera muito mais discussões do que consensos. Longe de pretender esgotá-lo, o
livro se propõe a analisar algumas das questõs mais importantes que envolveram
a crise, principalmente no caso brasileiro, e que ajudam a pensar a configuração
da economia capitalista internacional e nacional nos próximos anos.
Download

Revista Nobas de Finanças
Ed. Especial, Set/2011

O livro "Educação a distância em organizações públicas" apresenta o
resultado das discussões da segunda Mesa-redonda de pesquisa-ação promovida
pela ENAP Escola Nacional de Administração Pública. Essa metodologia de
pesquisa, desenvolvida pela Canada School of Public Service (CSPS) e adaptada
pela ENAP, baseia-se em um modelo de fórum de discussão, no qual os atores
envolvidos contribuem com seus conhecimentos e experiências para elaboração de
um produto.
Download

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

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
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