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Recuperação judicial. 9.8 Recuperação extrajudicial. 9.9 Liquidação
extrajudicial de instituições financeiras.

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO: 1 Direito finan-
ceiro. 1.1 Conceito e objeto. 1.2 Direito financeiro na Constituição de
1988: normas gerais e orçamento. 2 Despesa pública. 2.1 Conceito e
classificação de despesa pública. 2.2 Disciplina constitucional dos
precatórios. 3 Receita pública. 3.1 Conceito, ingresso e receitas. 3.2
Classificação das receitas públicas. 4 Orçamento público. 4.1 Con-
ceito, espécies e natureza jurídica. 4.2 Princípios orçamentários. 4.3
Leis orçamentárias: espécies e tramitação legislativa. 4.4 Lei nº
4.320/1964 e alterações. 4.5 Fiscalização financeira e orçamentária. 5
Lei de Responsabilidade Fiscal. 5.1 Planejamento. 5.2 Receita pú-
blica. 5.3 Despesa pública. 5.4 Transferências voluntárias. 5.5 Des-
tinação de recursos públicos para o setor privado. 5.6 Dívida e en-
dividamento. 5.7 Gestão patrimonial. 5.8 Transparência, controle e
fiscalização. 5.9 Disposições preliminares, finais e transitórias. 6 Cré-
dito público. 6.1 Conceito e classificação de crédito público. 6.2
Natureza jurídica. 6.3 Controle, fiscalização e prestação de contas. 7
Dívida pública. 7.1 Dívida ativa da União de natureza tributária e não
tributária. 8 Sistema Tributário Nacional: limitações do poder de
tributar; princípios do direito tributário; repartição das receitas tri-
butárias. 9 Tributo: conceito; natureza jurídica; espécies; imposto;
taxa; contribuição de melhoria; empréstimo compulsório; contribui-
ções. 10 Competência tributária: classificação; exercício da compe-
tência tributária; capacidade tributária ativa; imunidade tributária; dis-
tinção entre imunidade, isenção e não incidência; imunidades em
espécie. 11 Fontes do direito tributário: Constituição Federal; leis
complementares; leis ordinárias e atos equivalentes; tratados inter-
nacionais; atos do poder executivo federal com força de lei material;
atos exclusivos do poder legislativo; convênios; decretos regulamen-
tares; normas complementares. 12 Vigência, aplicação, interpretação e
integração da legislação tributária. 13 Obrigação tributária: definição
e natureza jurídica; obrigação principal e acessória; fato gerador;
sujeito ativo; sujeito passivo; solidariedade; capacidade tributária; do-
micílio tributário; responsabilidade tributária; responsabilidade dos
sucessores; responsabilidade de terceiros; responsabilidade por in-
frações. 14 Crédito tributário: constituição de crédito tributário; lan-
çamento; modalidades de lançamento; suspensão do crédito tributário;
extinção do crédito tributário; exclusão de crédito tributário; garantias
e privilégios do crédito tributário. 15 Administração tributária: fis-
calização; dívida ativa; certidões negativas. 16 Impostos da União:
imposto sobre a importação de produtos estrangeiros; imposto sobre a
exportação de produtos estrangeiros; imposto sobre renda e proventos
de qualquer natureza; imposto sobre produtos industrializados; im-
posto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos
e valores mobiliários; imposto sobre a propriedade territorial rural;
imposto sobre grandes fortunas. 17 Impostos dos estados e do Distrito
Federal: imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quais-
quer bens ou direitos; imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte inte-
restadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações
e as prestações se iniciem no exterior; imposto sobre propriedade de
veículos automotores. 18 Impostos dos municípios: imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana; imposto sobre transmissão
inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os
de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; imposto
sobre serviços de qualquer natureza. 19 Processo administrativo tri-
butário: princípios básicos; acepções e espécies; determinação e exi-
gência do crédito tributário; representação fiscal para fins penais;
delegacias da Receita Federal de Julgamento; conselhos de contri-
buintes; Câmara Superior de Recursos Fiscais. 20 Processo judicial
tributário: ação de execução fiscal; Lei nº 6.830/1980 e alterações;
ação cautelar fiscal; ação declaratória da inexistência de relação ju-
rídico-tributária; ação anulatória de débito fiscal; mandado de se-
gurança; ação de repetição de indébito; ação de consignação em
pagamento; ações de controle de constitucionalidade; ação civil pú-
blica. 21 Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pe-
queno Porte (Lei Complementar nº 123/2006). 22 Ilícito tributário:
ilícito administrativo tributário; ilícito penal tributário; crimes contra
a ordem tributária; Lei nº 8.137/1990 e alterações.

DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Direito administrativo: os
diferentes critérios adotados para a conceituação do direito admi-
nistrativo; objeto do direito administrativo; fontes do direito admi-
nistrativo; regime jurídico-administrativo: princípios do direito ad-
ministrativo; princípios da administração pública; 2 Administração
pública: conceito de administração pública sob os aspectos orgânico,
formal e material; órgão público: conceito e classificação; servidor,
cargo e funções; atribuições; competência administrativa: conceito e
critérios de distribuição; avocação e delegação de competência; au-
sência de competência: agente de fato; administração direta e indireta;
autarquias; fundações públicas; empresas públicas e privadas; so-
ciedades de economia mista; entidades paraestatais; Constituição Fe-
deral de 1988. 3 Atos administrativos: conceitos, requisitos, elemen-
tos, pressupostos e classificação; fato e ato administrativo; os atos
administrativos em espécie; o silêncio no direito administrativo; cas-
sação; revogação e anulação; processo administrativo; Lei nº
9.784/1999; fatos da administração pública: atos da administração
pública e fatos administrativos; formação do ato administrativo: ele-
mentos, procedimento administrativo; validade, eficácia e

autoexecutoriedade do ato administrativo; atos administra-
tivos simples, complexos e compostos; atos administrativos unila-
terais, bilaterais e multilaterais; atos administrativos gerais e indi-
viduais; atos administrativos vinculados e discricionários; mérito do
ato administrativo, discricionariedade; ato administrativo inexistente;
teoria das nulidades no direito administrativo; atos administrativos
nulos e anuláveis; vícios do ato administrativo; teoria dos motivos
determinantes; revogação, anulação e convalidação do ato adminis-
trativo. 4 Poderes da administração pública: hierarquia; poder hie-

rárquico e suas manifestações; poder disciplinar; poder de polícia;
polícia judiciária e polícia administrativa; liberdades públicas e poder
de polícia; principais setores de atuação da polícia administrativa. 5
Serviços públicos: concessão, permissão, autorização e delegação;
serviços delegados; convênios e consórcios; conceito de serviço pú-
blico; caracteres jurídicos; classificação e garantias; usuário do ser-
viço público; extinção da concessão de serviço público e reversão dos
bens; permissão e autorização. 6 Intervenção no domínio econômico:
desapropriação. 7 Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto;
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades;
procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais
de licitação; Lei nº 8.666/1993 e alterações; Lei nº 10.520/2002 e
suas alterações, bem como demais disposições normativas relativas ao
pregão; sistema de registro de preços. 8 Contratos administrativos:
conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução, ine-
xecução, revisão e rescisão; convênios e consórcios administrativos.
Regime diferenciado de contratações públicas. 9 Controle da ad-
ministração pública: conceito, tipos e formas de controle; controle
interno e externo; controle parlamentar; controle pelos tribunais de
contas; controle administrativo; recurso de administração; reclama-
ção; Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/1992 e alterações);
sistemas de controle jurisdicional da Administração Pública: con-
tencioso administrativo e sistema da jurisdição una; controle juris-
dicional da Administração Pública no Direito brasileiro; controle da
atividade financeira do Estado: espécies e sistemas; Tribunal de Con-
tas da União (TCU) e suas atribuições; entendimentos com caráter
normativo exarado por tal corte de contas; sistema de correição do
poder executivo federal; pedido de reconsideração e recurso hie-
rárquico próprio e impróprio; prescrição administrativa; representação
e reclamação administrativas; advocacia pública consultiva; hipóteses
de manifestação obrigatória; aspectos de responsabilidade do pare-
cerista pelas manifestações exaradas e do administrador público,
quando age em acordo e quando age em desacordo com tais ma-
nifestações. 10 Agentes públicos e servidores públicos: agentes pú-
blicos (servidor público e funcionário público); natureza jurídica da
relação de emprego público; preceitos constitucionais; funcionário
efetivo e vitalício: garantias; estágio probatório; funcionário ocupante
de cargo em comissão; direitos, deveres e responsabilidades dos ser-
vidores públicos civis; Lei nº 8.112/1990 e alterações; regime dis-
ciplinar e processo administrativo-disciplinar; Improbidade adminis-
trativa; Lei nº 8.429/1992; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal); formas de provimento e vacância dos car-
gos públicos; exigência constitucional de concurso público para in-
vestidura em cargo ou emprego público. 11 Bens públicos: clas-
sificação e caracteres jurídicos; natureza jurídica do domínio público;
domínio público terrestre: evolução do regime jurídico das terras
públicas (urbanas e rurais) no Brasil; terras devolutas; vias públicas;
cemitérios públicos; portos; utilização dos bens públicos: autorização,
permissão e concessão de uso, ocupação, aforamento, concessão de
domínio pleno; limitações administrativas; zoneamento; polícia edi-
lícia; zonas fortificadas e de fronteira; florestas; tombamento; ser-
vidões administrativas; requisição da propriedade privada; ocupação
temporária. 12 Responsabilidade civil do Estado: responsabilidade
patrimonial do Estado por atos da administração pública: evolução
histórica e fundamentos jurídicos; teorias subjetivas e objetivas da
responsabilidade patrimonial do Estado; responsabilidade patrimonial
do Estado por atos da administração pública no direito brasileiro. 13
Organização Administrativa: Advocacia-Geral da União; Ministério
da Fazenda; Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

DIREITO AMBIENTAL: 1 Direito ambiental constitucional:
meio ambiente como direito fundamental; princípios estruturantes do
estado de direito ambiental; competências ambientais legislativa e
material; deveres ambientais; instrumentos jurisdicionais - ação civil
pública, ação penal pública, mandado de segurança individual e co-
letivo, ação popular, mandado de injunção ambiental -; função am-
biental pública e privada; função social da propriedade; Art. 225 da
Constituição Federal de 1988. 2 Conceito de meio ambiente e seus
aspectos: meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho;
conceito de recursos naturais e meio ambiente como bens ambientais;
conceito de biodiversidade e desenvolvimento sustentável; significado
de direitos culturais. 3 Princípios de direito ambiental: prevenção,
precaução, poluidor-pagador e usuário-pagador, cooperação, informa-
ção, participação, equidade intergeracional; princípios da tutela do
patrimônio cultural: cooperação, solidariedade, participação e infor-
mação, preservação do sítio e proteção do entorno, uso compatível
com a natureza do bem, pró-monumento, valorização sustentável. 4
Política Nacional de Meio Ambiente: objetivos; instrumentos de pro-
teção (técnicos e econômicos); SISNAMA: estrutura e funcionamen-
to; Lei nº 6.938/1981 e alterações; Decreto nº 99.274/1990 e al-
terações; Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA); empreen-
dimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional
ou regional. 5 Recursos hídricos: Lei nº 9.433/1997 e alterações
(instrumentos de gestão); Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH). 6 Lei nº 12.651/2012 (Recursos flo-
restais); Lei nº 11.284/2006 e alterações (gestão de florestas pú-
blicas); Novo Código Florestal - Lei nº 12.651 de 25 de maio de
2012; significado de gestão e de concessão florestal. 7 Espaços ter-
ritoriais especialmente protegidos: áreas de preservação permanente e
reserva legal; SNUC (Lei nº 9.985/2000): tipos de unidades, objetivos
e categorias. 8 Política urbana: diretrizes, instrumentos e compe-
tência; artigos 182 e 183 da Constituição Federal; Lei nº 10.257/2001.
9 Responsabilidade: efeito, impacto e dano ambiental; poluição; res-
ponsabilidade administrativa, civil e penal; tutela processual: STF,
STJ e tribunais de justiça estaduais; papel do Ministério Público na
defesa do meio ambiente; crimes ambientais: espécies e sanções pe-
nais previstas; Lei nº 9.605/1998 e alterações; Decreto nº
6.514/2008.

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO: 1
Direito internacional público: fundamentos, fontes, princípios. 2 Atos
internacionais. 2.1 Tratados internacionais: classificação, condições

de validade, efeitos, ratificação, adesão e aceitação, registro e pu-
blicação, interpretação, conflito entre tratado e norma de direito in-
terno, nulidade, extinção e suspensão de aplicação. 2.2 Outros atos
internacionais: convenções, acordos, ajustes, protocolos. 3 O Estado
como sujeito de direito internacional: elementos constitutivos, clas-
sificação, nascimento e reconhecimento, extinção e sucessão, res-
ponsabilidade internacional, órgãos do Estado nas relações interna-
cionais. 4 Organizações internacionais: elementos caracterizadores, a
Organização das Nações Unidas e seus órgãos especiais, organizações
internacionais especializadas, organizações de vocação regional
(União Européia, Organização dos Estados Americanos, Mercosul),
coletividades não-estatais. 5 Personalidade internacional: direitos da
nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro, proteção diplomática,
pessoa jurídica. 6 Proteção internacional dos direitos humanos: di-
reitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, di-
reitos de terceira e de quarta gerações, mecanismos de implemen-
tação. 7 Conflitos internacionais: solução pacífica de controvérsias,
meios diplomáticos, jurisdicionais e coercitivos, uso da força e guerra
no direito internacional, tribunais internacionais, arbitragem. 8 Do-
mínio público internacional: águas interiores, mar territorial, zona
contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, alto-mar,
rios internacionais, espaço aéreo, espaços internacionais. 9 Tribunal
Penal Internacional: elementos caracterizadores. 10 Proteção inter-
nacional do meio ambiente: conferências internacionais, evolução do
direito internacional ambiental. 11 Direito internacional privado bra-
sileiro: fontes, conflitos de leis no espaço, normas indiretas, qua-
lificação prévia, elemento de conexão, reenvio, prova, direito es-
trangeiro, interpretação, aplicação, exceções à aplicação. 12 Respon-
sabilidade internacional: ato ilícito, imputabilidade, dano, formas e
extensão da reparação. 13 Processo internacional: competência ju-
risdicional nas relações jurídicas com elemento estrangeiro, cartas
rogatórias, homologação de sentenças estrangeiras. 14 Contratos in-
ternacionais: cláusulas típicas. 15 Métodos de solução alternativa de
controvérsias: arbitragem. 16 Prestação de alimentos: Convenção de
Nova Iorque sobre cobrança de alimentos no estrangeiro, Decreto
Legislativo nº 10/1958, Decreto nº 56.826/1965, competência da Jus-
tiça Federal, hipóteses, procedimentos.

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO HUMA-
NÍSTICA

SOCIOLOGIA DO DIREITO: 1 Introdução à sociologia da
administração judiciária. Aspectos gerenciais da atividade judiciária
(administração e economia). Gestão. Gestão de pessoas. 2 Relações
sociais e relações jurídicas. Controle social e o Direito. Transfor-
mações sociais e Direito. 3 Direito, Comunicação Social e opinião
pública. 4 Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas não
judiciais de composição de litígios.

PSICOLOGIA JUDICIÁRIA: 1 Psicologia e Comunicação:
relacionamento interpessoal, relacionamento do magistrado com a
sociedade e a mídia. 2 Problemas atuais da psicologia com reflexos
no direito: assédio moral e assédio sexual. 3 Teoria do conflito e os
mecanismos autocompositivos. Técnicas de negociação e mediação.
Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a
solução conciliada dos conflitos. 4 O processo psicológico e a ob-
tenção da verdade judicial. O comportamento de partes e testemu-
nhas.

ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA MAGISTRATURA
NACIONAL: 1 Regime jurídico da magistratura nacional: carreiras,
ingresso, promoções, remoções. 2 Direitos e deveres funcionais da
magistratura. 3 Código de Ética da Magistratura Nacional. 4 Sistemas
de controle interno do Poder Judiciário: Corregedorias, Ouvidorias,
Conselhos Superiores e Conselho Nacional de Justiça 5 Respon-
sabilidade administrativa, civil e criminal dos magistrados.

FILOSOFIA DO DIREITO: 1 O conceito de Justiça. Sentido
lato de Justiça, como valor universal. Sentido estrito de Justiça, como
valor jurídico-político. Divergências sobre o conteúdo do conceito. 2
O conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral. 3 A interpretação
do Direito. Dos métodos de interpretação.

TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA: 1 Di-
reito objetivo e direito subjetivo. 2 Fontes do Direito objetivo. Prin-
cípios gerais de Direito. Jurisprudência. Súmula vinculante. 3 Eficácia
da lei no tempo. Conflito de normas jurídicas no tempo e o Direito
brasileiro: Direito Penal, Direito Civil, Direito Constitucional e Di-
reito do Trabalho. 4 O conceito de Política. Política e Direito. 5
Ideologias. 6 A Declaração Universal dos Direitos do Homem
(ONU).

S E C R E TA R I A - G E R A L

EXTRATOS DE NOTAS EMPENHO

Nota de empenho: 2014NE000604, emitida em 15/04/2014. Con-
tratante: TRF- 2ªRG. Contratada: PACTUAL COMÉRCIO DE DES-
CARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA - ME. Objeto: Aquisição de ma-
terial de limpeza (ata 009/13). Modalidade de Licitação: Lei nº
10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos
reais). Processo nº TRF2-EOF-2013/00059.02.

Nota de empenho: 2014NE000623, emitida em 24/04/2014. Con-
tratante: TRF- 2ªRG. Contratada: MARCENARIA MUNDO DO PI-
CA PAU COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA - ME. Objeto: Aquisição
de material de marcenaria e carpintaria (ata 058/13). Modalidade de
Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemen-
to de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 16.654,00 (de-
zesseis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) Processo nº TRF2-
EOF-2013/00267.01.
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