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Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar a eficácia dos instrumentos de controle utilizados 

pela administração pública e detectar possíveis soluções para que os gestores 

consigam realizar suas ações conforme foram planejadas, e também com o propósito 

de informar a população sobre a importância das audiências públicas que são 

realizadas em prol à sociedade, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

criada para minimizar os riscos e manter a conformidade das contas públicas. Para a 

realização deste estudo, metodologicamente utilizou-se da pesquisa bibliográfica e de 

um estudo de caso no município de Santa Fé do Sul/SP onde procedeu-se a um 

comparativo entre os anos de 2014 e 2015 com os principais indicadores e suas 

alterações, com posterior análise. De início, nota-se que os valores orçados no 

começo não são os mesmos no decorrer do exercício, pois há uma grande alteração 

orçamentária para cobrir gastos que não estavam planejados e relacionados para 

aquele momento. Os resultados mostram a necessidade da realização de um 

planejamento orçamentário mais eficaz, de forma a atender, além dos princípios 

orçamentários em sua totalidade, aos princípios constitucionais, contribuindo assim 

para uma gestão mais eficiente do administrador público. 

 

Palavras-chave : Planejamento Orçamentário. Gestão Pública. Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

Introdução 

A atual fase da Administração Pública é resultado de processos constantes, 

originários de evoluções que, no decorrer da história, apresentaram acertos e 

desacertos. No entanto, mesmo com as mudanças, o propósito da área pública foi 

sempre gerir recursos públicos de maneira a atender à coletividade, sem qualquer 

distinção. Porém, as ações práticas nem sempre apresentaram estes resultados. 

A história pública relata diversos problemas ocorridos: má gestão do recurso público, 

corrupção e nepotismo, dentre outros. Porém, há que se evidenciar que ao longo do 

tempo a falta de gestão adequada dos recursos, em especial os financeiros, trouxe 

sérios prejuízos aos principais interessados: os cidadãos. No contexto em que a 

Administração Pública se encontra, o gerenciamento efetivo dos recursos se faz 

indispensável durante todo o processo. E nesse, destaca-se a importância e 

necessidade de um planejamento coerente e articulado às reais necessidades. 



Como forma de minimizar os problemas relacionados à falta de planejamento e 

controle na gestão pública foi criada, no ano de 2000, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que em seu artigo 1º estabelece que para que os riscos sejam minimizados e 

se mantenha a conformidade das contas públicas, a ação deve ser planejada e 

transparente (BRASIL, 2000). 

Os entes públicos, em sua maioria, enfrentam problemas de gestão geralmente 

provenientes da ineficiência no processo de planejamento. Diante dessas 

adversidades, um fator que permanece em evidência e que deve acontecer é a 

realização de um planejamento coerente com a situação local em que o órgão se situe, 

respeitando a sua regionalidade. Para que o processo de gestão seja adequado e 

atenda às reais necessidades da coletividade, importante que se coloque em prática 

o proposto pela administração pública gerencial, atendendo às necessidades de 

projetos e programas específicos. Com o propósito de mostrar como uma boa gestão 

e o planejamento influenciam na melhor tomada de decisão em relação à utilização 

do orçamento público municipal, esta pesquisa apresenta, por meio dos resultados 

públicos coletados na fonte, que a má gestão pode influenciar negativamente no 

desenvolvimento de políticas públicas. 

 

Objetivos 

A pesquisa tem como objetivo primário analisar a eficácia dos instrumentos de 

controle dos órgãos públicos por meio de um estudo de caso no município de Santa 

Fé do Sul, Estado de São Paulo.  

 

Metodologia 

Quanto aos procedimentos metodológicos, cabe destacar que esta pesquisa é 

executada por meio de pesquisa bibliográfica com produção intelectual relativa ao 

tema proposto. Em seguida, realizou-se um estudo de caso no município de Santa Fé 

do Sul buscando analisar a eficácia dos instrumentos de controle utilizados pela 

administração pública local. Os dados utilizados foram coletados no Portal da 

Transparência da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul – Dados Contábeis de 

Receitas, Despesas e Transferências Financeiras. Para melhor caracterizar os efeitos 

do Planejamento Orçamentário, as amostras anuais utilizadas na pesquisa 

consideram os últimos dois anos de 2014 e 2015 do Plano Plurianual, disposto na Lei 

nº 3.120 de 11 de Setembro de 2.013. Também foram utilizados como objeto de 



análise a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual dos respectivos 

anos da amostra desta pesquisa. Foram utilizados ainda os demonstrativos contábeis 

disponíveis na página oficial do município, através do link “Contas Públicas”, além de 

relatórios e documentos obtidos na Secretaria de Finanças e Secretaria de 

Administração, com referência às audiências públicas realizadas com a finalidade de 

colher subsídios para a elaboração das peças orçamentárias. 

 

Desenvolvimento 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

Há algumas décadas, as contas públicas brasileiras tinham uma grande deficiência, a 

população era privada de dados e informações seguras sobre a execução 

orçamentária e financeira de todas as esferas do governo. Essas informações sobre 

o gerenciamento das contas públicas dificilmente eram disponibilizadas, isso ocorria 

fora do prazo, com ausência de detalhes e transparência.  A reforma das finanças 

públicas se iniciaram no governo de João Batista Figueiredo, no ano de 1.979 e teve 

maior impulso no governo de José Sarney. A partir desse início, novos governantes 

deram continuidade ao processo de mudança no controle da Gestão Pública, dando 

origem a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal e por consequência a 

responsabilidade na gestão fiscal. A nova Lei foi criada com intuito de complementar 

e não de substituir ou revogar a Lei nº 4320, de 1964, afinal, apesar de abordar o 

mesmo assunto, ambas possuem objetivos distintos.  

A Constituição Federal define, desde 1988, os limites mínimos de gastos com 

educação e saúde e o limite máximo de gasto com pessoal. No entanto, somente com 

criação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, essas demarcações começaram 

a ser exigidas e fiscalizadas. No caso da Educação, o artigo 212 da Constituição 

Federal (Brasil, 1988) diz que os estados do Distrito Federal devem aplicar no mínimo 

25%, e a União 18% das receitas que resultam de impostos e transferências.  

Na Saúde, a porcentagem mínima definida na Lei Complementar nº141/2012 no caso 

dos Municípios e do Distrito Federal é de 15% do produto da arrecadação dos 

impostos, para os Estados o mínimo é de 12% dos impostos. Já para a União segue 

a regra de que a porcentagem mínima aplicada na saúde é o valor empenhado no 

exercício anterior acrescido de no mínimo o percentual correspondente à variação 

nominal do PIB (BRASIL, 2012a).  



Os gastos com a folha de pagamento de pessoal representam o principal item de 

despesas de todo o setor público brasileiro. A LRF determina dois limites distintos para 

os gastos com pessoal no setor público: 50% da RCL (Receita Corrente Líquida) para 

a União e 60% da RCL para Estados e Municípios, este incluindo poder executivo e 

legislativo, sendo 54% e 6% respectivamente (BRASIL, 2000). 

Para controle dos recursos e efetiva fiscalização do cumprimento da lei, foram criados 

instrumentos da Transparência para efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Planejamento da Gestão Pública 

É preciso primeiramente evidenciar a modernização da administração pública, de 

forma que o planejamento seja o ponto de partida indispensável para uma gestão 

eficiente e eficaz. O planejamento é uma importante ferramenta para a gestão de uma 

empresa, pois é por meio dele que serão tomadas as decisões que determinarão os 

rumos da organização, seja ela pública ou privada.  

A prática do planejamento tem como objetivo corrigir distorções 
administrativas, alterar condições indesejáveis para 
coletividade, remover empecilhos institucionais e assegurar a 
viabilização de objetivos e metas que se pretende alcançar 
(ANDRADE, et al, 2008, p. 01). 

Uma importante ferramenta para o planejamento público é o orçamento público na 

execução das finanças públicas. É um instrumento no qual o Poder Legislativo 

autoriza o Poder Executivo a executar determinadas despesas no período de um ano. 

Como forma de minimizar os problemas relacionados ao planejamento, a Constituição 

Federal de 1988 buscou mudanças significativas nesse processo, introduzindo os 

instrumentos denominados Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).  

O PPA, instituído pelo art. 165, § 1º, da CF, orienta o governo para o período de 4 

anos, ressaltando a importância da previsão de planos de despesas ou investimentos. 

A partir da aprovação do PPA, inicia-se a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), que terá vigência de um exercício financeiro.  Instituída pela 

Constituição Federal, no direito financeiro, a LDO é o elo entre o PPA e a LOA. A LDO, 

de acordo com o § 2º do art. 185 da CF, compreenderá as metas e prioridades da 

Administração Pública. A LOA busca prever e fixar as despesas e receitas que 

poderão ser efetuadas no período de até um ano, prevendo a distribuição dos recursos 

em diversos programas de trabalho, viabilizando a realização das políticas públicas. 

Receitas públicas e despesas públicas 



Todos os ingressos monetários arrecadados pelo poder público em qualquer esfera e 

procedentes de várias fontes e fatos geradores são conhecidos como Receita Pública. 

Dessa forma, nada mais é do que o recolhimento de bens aos cofres públicos. Divide-

se inicialmente em dois grupos: Receita Orçamentária e Extra Orçamentária. 

(ANDRADE, 2008) 

Segundo Andrade (2008 p.157), “receita orçamentária é a receita que integra o 

orçamento público, tendo a finalidade de custear os programas e ações 

governamentais”. Seu principal objetivo é atender as necessidades públicas e as 

demandas da sociedade. Ainda segundo este autor, as receitas extra orçamentárias 

são aquelas que não inclui o orçamento, de modo que busca o registro de arrecadação 

de terceiros.  

Para melhor identificação dos ingressos de recursos aos cofres públicos, a Lei Federal 

nº 4.320/64, em seu artigo 11, classifica as receitas por categorias econômicas: 

receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes concedem o aumento 

financeiro ao Estado, constituindo recursos que colocam em prática os objetivos, 

auxiliando o desenvolvimento de programas e ações orçamentárias. Segundo o § 2º 

do Art. 11 da lei 4.320/1964, são receitas de capital as provenientes da realização de 

recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão em espécie, 

de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou 

privado destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, 

ainda, o superávit do Orçamento Corrente (REIS; MACHADO JUNIOR, 2012). 

Todo gasto realizado pelo poder Público revertido para cobrir serviços e encargos de 

interesse da sociedade é considerado como despesa pública. Assim como a receita, 

a despesa divide-se em dois grupos: despesa orçamentária e extra orçamentária 

(ANDRADE, 2008).  

A despesa orçamentária é aquela prevista no orçamento e depende da autorização 

legislativa de forma que só é aceita quando há um crédito orçamentário 

correspondente. Para Angélico (1995), os dispêndios orçamentários podem ser 

classificados por duas categorias econômicas: as despesas correntes e as despesas 

de capital. O primeiro grupo, referente às despesas correntes, é subdividido em 

despesas de custeio e transferências correntes. O segundo envolve as despesas de 

capital, da qual fazem parte o investimento, as inversões financeiras e as 

transferências de capital. Seguindo o mesmo sentido das receitas extra 

orçamentárias, as despesas extras orçamentárias não incorporam o orçamento 



público. As despesas extra orçamentárias não fazem parte do orçamento público, 

sendo inseridas como recursos que pertencem a terceiros.  

Audiências públicas e participação da sociedade 

As audiências públicas ocorrem em momentos peculiares no ciclo político de um 

município para tratar temas que dizem respeito à sociedade em geral. Antigamente, 

as audiências públicas eram feitas, porém não com muita frequência. Foi a partir da 

criação da LRF que as audiências tornaram-se obrigatórias. As audiências públicas 

também são feitas para que a sociedade fique por dentro de tudo o que acontece e o 

que pode acontecer. Porém, a maioria das pessoas não demonstra interesse em 

saber como são destinados os recursos financeiros do Setor Público. A participação 

da sociedade é de suma importância nas audiências, pois além de comunicar-se com 

os responsáveis, a sociedade pode se impor sobre algumas coisas.  

 

Resultados 

Análise dos principais índices  

Despesa de Pessoal 

Para a grande maioria dos órgãos públicos municipais, o maior desafio é manter-se 

dentro do limite de despesa de pessoal definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Esta limitação foi importante porque em certos cenários os recursos dispendidos para 

gastos com pessoal comprometiam a maior parte do orçamento, restando uma 

pequena parte da Receita Corrente Líquida para desenvolver ações essenciais ao 

bem-estar da sociedade. Contando com 1376 funcionários em 31 de dezembro de 

2014, a despesa com pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul atingiu o 

índice de 45,66%, com o valor da receita corrente líquida de R$ 76.862.277,39. Vale 

ressaltar que o índice de pessoal permitido por lei é de no máximo 54% para o 

Executivo. Em 2015, embora o quadro de funcionários tenha aumentando, chegando 

a 1411 funcionários, o índice de pessoal teve um considerável aumento para 49,47%, 

e uma receita corrente líquida no valor de R$ 82.336.277,64, ficando assim mais perto 

do limite prudencial, considerado como 95% do permitido por lei. Nessa vertente, nota-

se que o número de funcionários de um ano para o outro teve um aumento de somente 

2,48% enquanto as despesas aumentaram 13,85%.  

Aplicação no Ensino  

A educação deve ser vista como forma de corrigir os problemas relacionados ao 

desenvolvimento econômico e social. Assim como em grandes municípios, em Santa 



Fé do Sul é importante que os gestores públicos tenham consciência de quanto o 

ensino pode mudar positivamente a vida de seus habitantes. A aplicação no ensino 

na Prefeitura Municipal é composta pela soma de recursos próprios, transferências da 

União e transferências de Estado, conforme menciona a Lei Federal nº 4.320/64. 

Dentro dessas aplicações, existe o FUNDEB que é um fundo especial de natureza 

contábil e do âmbito estadual. O município deve utilizar os recursos do FUNDEB na 

educação infantil e no ensino fundamental, sendo no mínimo 60% do valor destinado 

à remuneração de profissionais do magistério, e os 40% restantes devem ser 

aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento. No ano de 2014, o 

município tinha 3.907 alunos e no ano de 2015, aproximadamente 3.921. No ano de 

2014 fez-se uma aplicação de 29,09% no ensino e no ano de 2015, 28,93%, porém, 

as receitas não obtiveram o mesmo desempenho. De 2014 para 2015, os impostos e 

transferências tiveram um aumento de 7,43%, e a aplicação feita com recursos 

próprios aumentaram 5,30%.  

Aplicação na Saúde 

O setor da saúde é um setor que merece total atenção e, principalmente, 

acompanhamento e planejamento por parte dos gestores. No ano de 2014, os gastos 

com a saúde atingiram a importância de R$ 23.736.708,08, sendo esta a soma de 

despesas com recursos próprios e de convênios estaduais e federais. Atingindo um 

índice de aplicação de 25,23%, o setor da saúde apresentou uma porcentagem bem 

acima do limite mínimo permitido de 15%. Em 2015, os gastos com a saúde foram de 

R$ 26.144.206,32, referentes a recursos próprios e convênios estaduais e federais, 

atingindo um índice de 26,11%, ultrapassando a porcentagem do ano anterior e por 

consequência, um resultado ainda mais longe do que o limite mínimo esperado, 

mostrando que o município tem priorizado a saúde, que por sinal a Constituição 

Federal de 1988 prevê que é dever do Estado. 

Análise da Execução Orçamentária 

O planejamento orçamentário é considerado um plano financeiro feito para ser 

seguido no decorrer do exercício. Com o planejamento orçamentário definido, o gestor 

tem uma noção exata de qual pode ser o resultado que ele pretende ter no ano 

seguinte. No decorrer dos anos de 2014 e 2015 foram feitas muitas alterações 

orçamentárias. Em 2014, as alterações entre o valor fixado e o valor autorizado foram 

de 40% do orçamento inicial. Já em 2015, a alteração do orçamento foi menor, 

chegando aos 31%. O ideal seria que o planejamento orçamentário fosse seguido de 



acordo com o previsto na LOA, evitando alterações que acarretem na desconfiguração 

do orçamento público.  

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL-SP 
    2014     2015   

Secretarias Fixado  Autorizado 
R$ % Fixado  Autorizado 

R$ % R$ R$ 
Gabinete  2.896.000,00 4.251.426,56 46 3.873.000,00 3.995.914,52 3 
Adm . 3.060.000,00 3.522.700,00 15 2.883.000,00 3.402.144.62 18 
Finanças  3.562.900,00 3.959.100,00 11 4.636.300,00 4.103.188,65 -12 
Planej . 385.000,00 381.400,00 -1 290.000,00 400.516,08 38 
Agricultura  875.000,00 1.764.566,00 101 879.000,00 1.123.065,00 27 
Obras  7.775.000,00 14.245.438,74 83 9.042.000,00 13.095.649,00 44 
Saúde 22.379.000,00 26.968.015,37 20 20.847.700,00 28.241.329,85 35 
Social  2.589.500,00 4.322.063,30 66 4.143.000,00 4.921.727,38 18 
Educação  23.860.000,00 31.399.390,67 31 25.779.000,00 30.733.367,24 19 
Cultura  430.000,00 786.800,00 82 665.000,00 940.539,43 41 
Esportes  730.000,00 1.123.021,39 53 809.000,00 946.369,87 16 
Turismo  1.320.000,00 5.636.249,45 326 1245.000,00 6.736.757,10 441 
Deficientes  165.000,00 217.300,00 31 269.000,00 207.376,66 -23 
Total  70.027.400,00 98.577.471,48 40 75.361.000,00 98.847.945,40 31 

Fonte: Sistema Contábil Assessor Público (2016)  

 
É por meio das receitas que os órgãos públicos conseguem atender às necessidades 

da população. As receitas se constituem de um conjunto de recursos que podem ser 

recebidos de diversas categorias, no entanto independente do recurso, a importância 

e finalidade da receita é a mesma: fazer com que a administração pública cumpra com 

as suas obrigações e gere benefícios que possam atender toda sociedade.  

No ano de 2014, a Prefeitura de Santa Fé do Sul arrecadou no decorrer do exercício 

um total de R$ 84.558.176,42, sendo receitas de impostos, convênios federais e 

estaduais. Já no ano de 2015, a arrecadação destas receitas chegou ao valor de R$ 

91.185.986,03. O que diferencia o ano de 2014 do ano de 2015 é que além do último 

ano analisado apresentar um valor de receitas maior do que o ano anterior, no ano de 

2014, foi realizada uma operação de crédito no valor de R$ 631.006,44. A operação 

de crédito diz respeito a um compromisso financeiro realizado neste caso pela 

Prefeitura Municipal referente à aquisição de um terreno para investimento em ações 

turísticas na cidade. 

Ao contrário das receitas, as despesas são estabelecidas pelos gastos realizados pela 

Administração Pública. Em 2014, as despesas empenhadas do município chegaram 

a um valor de R$ 83.311.348,51. Deste valor, R$ 83.036.348,51 foram liquidadas, R$ 

80.690.548,36 foram pagas, acumulando um restante a pagar, que já compromete as 

receitas do ano subsequente, no valor de R$ 2.620.800,15. No ano de 2015, as 



despesas empenhadas foram 7,64% maiores do que no ano de 2014, chegando a um 

valor de R$ 89.678.857,00. Deste montante, R$ 89.562.677,07 foram liquidadas, R$ 

86.597.303,99 foram despesas pagas, ficando um restante de R$ 3.081.553,01 a 

pagar no próximo exercício. 

 

Conclusão  

O planejamento é a melhor forma da empresa se organizar para tomar decisões 

precisas e também de se antecipar perante possíveis problemas que poderão 

prejudicar seus objetivos. Seja do setor privado ou público, a organização deve 

entender que o planejamento é essencial para o desenvolvimento de suas atividades. 

Os resultados que consideram os anos de 2014 e 2015 mostram que o município de 

Santa Fé do Sul-SP está enfrentando um problema que afeta muitos outros 

municípios: a ineficiência do planejamento dos recursos públicos. Com isso, os 

resultados evidenciam que tanto para o índice de despesa de pessoal como para os 

índices de aplicação na educação e saúde, a dificuldade para que o órgão público 

municipal permaneça com os índices dentro dos limites estabelecidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal é alta, ressaltando que não há problema no fato de os índices 

da educação e saúde serem maiores que o autorizado, porém uma aplicação muito 

acima do mínimo legal pode comprometer o investimento em outros setores. Tal 

ineficiência no planejamento também se apresenta quando as informações mostram 

o desequilíbrio entre o recebimento de receitas e as aplicações realizadas. Já a 

movimentação de saldos entre contas no orçamento público ao longo do ano mostra 

que o que foi efetivamente planejado pelo gestor público foi insuficiente para atender 

as despesas, ou ainda que foi utilizado de forma incoerente.  

A inexistência de uma secretaria de planejamento no município  é um agravante, pois 

se considera importante a atuação de um responsável pela elaboração do orçamento 

público, analisando a autenticidade dos contratos e verificando as prioridades da 

gestão. Em conformidade com os preceitos legais, é essencial que o gestor 

desempenhe suas atividades de acordo com o que foi previamente estabelecido na 

Lei Orçamentária Anual, desenvolvendo ações direcionadas e com a implantação de 

ferramentas que contribuam para o controle dos gastos públicos, evitando problemas 

futuros.  

Existem ferramentas muito eficazes no setor privado, que podem ser implantadas no 

setor público para melhorar o controle e planejamento das suas ações. Uma delas é 



a implantação do BSC (Balanced Scorecard), muito utilizado pelas empresas para 

conseguir maior foco no desempenho organizacional. O BSC aplicado à administração 

pública poderia fazer com que estruturasse os objetivos e metas da gestão municipal, 

desde os gestores até todos os envolvidos na esfera municipal. Neste contexto, seria 

também eficaz a existência de um departamento de controle interno mais atuante, que 

no exercício da sua função assegure o equilíbrio na relação existente entre o poder 

público e a sociedade, acompanhando a execução dos atos, e apontando em caráter 

preventivo, sugestivo ou corretivo, as ações a serem implantadas, prevalecendo, 

portanto, como instrumento auxiliar de gestão.  

Visto ser esta a fase da Administração Pública Gerencial, faz-se necessário que o 

gestor público municipal atenda, com veracidade, dentre os princípios constitucionais, 

ao da eficiência de forma a cumprir preceitos legais e ainda, propiciar aos cidadãos 

serviços mais qualificados que satisfaçam as necessidades coletivas. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, N. de A. et al. Planejamento governamental para municípios : plano 
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
ANGÉLICO, J. Contabilidade Pública . 8. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
 
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil: 
texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988. 35.ed. Brasília: Câmara 
dos Deputados, Edições Câmara, 2012. 454 p. 
 
BRASIL, Lei de responsabilidade fiscal (2000). Lei de responsabilidade fiscal:  lei 
complementar nº101, de 4 de maio de 2000. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria 
de Edições técnicas, 2005. 80p. 
 
BRASIL, Lei Complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012.  Brasília: Senado 
Federal, 2012a. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm> Acesso em: 11 ago. 
2016. 
 
REIS, H. C; MACHADO JÚNIOR, J.T.A lei 4.320 comentada e a lei de 
responsabilidade fiscal. 34. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012 
 


