Conselho da Justiça Federal
RESOLUÇÃO Nº 067, DE 03 DE JULHO 2009
Dispõe sobre normas para a realização
do concurso público para investidura
no cargo de juiz federal substituto, no
âmbito da Justiça Federal.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, incs. VI, VII, VIII e IX, do Regimento
Interno e, tendo em vista o decidido no Processo n. 2008162328, na sessão realizada em 24 de
junho de 2009, resolve:
Art. 1º O concurso público para ingresso na carreira de juiz federal é
regulamentado por esta resolução.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Do provimento e abertura do concurso
Art. 2º O provimento dos cargos de juiz federal substituto far-se-á
mediante concurso público de provas e títulos, de acordo com os arts. 93, I, e 96, I, “c”, da
Constituição Federal.
Parágrafo único. O provimento dos cargos será feito de acordo com a
disponibilidade orçamentária e a necessidade do serviço.
Art. 3º A realização do concurso público, observada a dotação
orçamentária e a existência de vagas, bem como o interesse de cada Tribunal Regional Federal,
inicia-se com a constituição da respectiva comissão do concurso, que se incumbirá de todas as
providências necessárias à sua realização, sem prejuízo das atribuições cometidas por esta
resolução ao Conselho da Justiça Federal, por intermédio do Centro de Estudos Judiciários, à
comissão especial de concurso, à instituição especializada contratada ou conveniada para
realização da prova objetiva seletiva e às Escolas da Magistratura Federal.
Parágrafo único. Às vagas existentes e indicadas no edital poderão ser
acrescidas outras, que surgirem durante o prazo de validade do concurso.
Art. 4º No edital de abertura do concurso a que se refere o artigo anterior
deverá constar o cronograma com as datas de realização de cada etapa, as quais poderão sofrer
alterações em caso de necessidade, devidamente comunicadas aos candidatos.
Seção II
Das etapas e do conteúdo do concurso
Art. 5º O concurso desenvolve-se sucessivamente de acordo com as
seguintes etapas:
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I – primeira etapa - uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e
classificatório;
II – segunda etapa - duas provas escritas, de caráter eliminatório e
classificatório;
III – terceira etapa - de caráter eliminatório, com as seguintes fases:
a)
sindicância da vida pregressa e investigação social;
b) exame de sanidade física e mental;
c) exame psicotécnico.
IV – quarta etapa - uma prova oral, de caráter eliminatório e
classificatório;
V – quinta etapa - avaliação de títulos, de caráter classificatório;
VI – sexta etapa - curso de formação, de caráter eliminatório.
Parágrafo único. A participação do candidato em cada etapa ocorrerá
necessariamente após habilitação na etapa anterior.
Art. 6º As provas da primeira, segunda e quarta etapas versarão sobre as
seguintes matérias, conforme discriminadas no anexo I:
I – Direito Constitucional;
II – Direito Administrativo;
III – Direito Penal;
IV – Direito Processual Penal;
V – Direito Civil;
VI – Direito Processual Civil;
VII – Direito Previdenciário;
VIII – Direito Financeiro e Tributário;
IX – Direito Ambiental;
X – Direito Internacional Público e Privado;
XI – Direito Empresarial;
XII – Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor.
Parágrafo único. Na segunda etapa do concurso também fará parte do
programa o conteúdo sobre noções gerais de Direito e formação humanística, conforme anexo
VI da Resolução n. 75 – Conselho Nacional de Justiça.
Seção III
Da classificação e habilitação
Art. 7º A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem
decrescente da média final:
I – da prova objetiva seletiva: peso 1;
II – da primeira e da segunda prova escrita: peso 3 para cada prova;
III – da prova oral: peso 2;
IV – da prova de títulos: peso 1.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota
ou média final, desprezadas as frações além do centésimo.
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Art. 8 Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas:
I – a das duas provas escritas somadas;
II – a da prova oral;
III – a da prova objetiva seletiva;
IV – a da prova de títulos.
Parágrafo único. Persistindo o empate, prevalecerá o candidato de maior
idade.
Art. 9o Considerar-se-á aprovado, para provimento do cargo, o candidato
que for habilitado em todas as etapas do concurso.
Parágrafo único. Ocorrerá eliminação do candidato que:
I – for contraindicado na terceira etapa;
II – não comparecer à realização de qualquer das provas escrita e oral, no
dia, hora e local determinados pela comissão do concurso, munido de documento oficial de
identificação;
III – for excluído da realização da prova por comportamento
inconveniente, a critério da comissão do concurso;
IV – for considerado reprovado no curso de formação.
Art. 10. Aprovado pela comissão do concurso o quadro classificatório,
será o resultado final submetido à homologação pelo tribunal.
Parágrafo único. A ordem de classificação prevalecerá para a nomeação
dos candidatos.
Seção IV
Da divulgação
Art. 11. A divulgação do concurso será realizada mediante publicação de
edital expedido pelo presidente da comissão, no qual constará local, período e horário de
inscrições, conteúdo programático, número de vagas existentes, cronograma de realização das
provas e demais informações relevantes sobre o concurso.
Parágrafo único. O edital será publicado no Diário Oficial da União ou
em meio eletrônico, ficando a critério da comissão do concurso utilizar qualquer tipo de
publicação subsidiário.
Seção V
Da duração e do prazo de validade do concurso
Art. 12. O concurso deverá ser concluído no período de até dezoito
meses, contado a partir da inscrição preliminar até a homologação do resultado final.
Art. 13. O prazo de validade do concurso é de dois anos, prorrogável, a
critério do tribunal, uma vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação
do resultado final do concurso.
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Seção VI
Do custeio do concurso
Art. 14. O concurso será custeado mediante arrecadação, pelo Conselho
da Justiça Federal, de taxa de inscrição dos candidatos, observada a legislação pertinente.
§ 1º A taxa de inscrição será recolhida ao Conselho da Justiça Federal,
mediante Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), cabendo à comissão especial do
concurso determinar o percentual dos valores arrecadados a serem destinados ao pagamento da
instituição executora e ao repasse aos Tribunais Regionais Federais, realizadores do concurso.
§ 2º Se o valor arrecadado for inferior ao valor do contrato ou convênio
para realização da primeira etapa, o Conselho da Justiça Federal arcará com a diferença à
instituição executora.
§ 3º Se o valor arrecadado e destinado aos tribunais for inferior às
despesas para realização das demais etapas, o tribunal arcará com a diferença.
Art. 14. O concurso será custeado mediante arrecadação de taxa de
inscrição dos candidatos, observada a legislação pertinente. (Redação dada pela Resolução nº
121, de 27.10.2010)
§ 1º A taxa de inscrição será recolhida para o Conselho da Justiça
Federal, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), quando a primeira etapa
do concurso for realizada pela instituição por ele contratada, ou para o tribunal regional federal,
quando este realizar integralmente o concurso. (Redação dada pela Resolução nº 121, de
27.10.2010)
§ 1º A taxa de inscrição será arrecadada em favor do Tribunal Regional
Federal, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). (Redação dada pela
Resolução n. 292, de 28.04.2014)
§ 2º Caberá à comissão especial do concurso, na primeira situação,
determinar o percentual dos valores arrecadados a serem destinados ao pagamento da instituição
executora da primeira etapa e ao repasse aos tribunais regionais federais realizadores das demais
etapas do concurso. (Redação dada pela Resolução nº 121, de 27.10.2010)
§ 2º Se a dotação autorizada oriunda das receitas diretamente
arrecadadas, produto da taxa de que trata o § 1º, for inferior às despesas para realização de todas
as etapas do concurso, o Tribunal arcará com a diferença, utilizando a dotação orçamentária
custeada com recursos ordinários." (Redação dada pela Resolução n. 292, de 28.04.2014)
§ 3º Se o valor arrecadado for inferior ao valor do contrato ou convênio
para realização da primeira etapa, o Conselho da Justiça Federal arcará com a diferença à
instituição executora. (Redação dada pela Resolução nº 121, de 27.10.2010)
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§ 4º Se o valor arrecadado pelos tribunais for inferior às despesas para
realização de todas as etapas do concurso, o tribunal arcará com a diferença. (Incluído pela
Resolução nº 121, de 27.10.2010)
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DO CONCURSO
Seção I
Da composição
Art. 15. A comissão do concurso será composta de cinco titulares, sendo
três membros do tribunal, um professor de faculdade de Direito oficial ou reconhecido e um
advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como pelos
respectivos suplentes, nessa qualidade.
Art. 15. A comissão do concurso será composta de cinco titulares, sendo
dois membros do tribunal, um juiz federal de 1º grau, um professor de faculdade de Direito
oficial ou reconhecida e um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, bem como pelos respectivos suplentes, nessa qualidade. (Redação dada
pela Resolução nº 121, de 27.10.2010)
§ 1º A presidência da comissão do concurso caberá ao membro efetivo
mais antigo do tribunal que a integrar originariamente.
§ 2º Substituirá o presidente da comissão do concurso, em suas faltas e
impedimentos, o membro efetivo remanescente da composição originária, que se lhe seguir em
antiguidade no tribunal.
§ 3º Os suplentes serão convocados automaticamente, ocorrendo vaga,
impedimento ou falta eventual de integrante da comissão, que também poderá sê-lo para auxiliar
nos seus encargos.
§ 4º A comissão do concurso funcionará com a presença de, pelo menos,
três integrantes, deliberando por maioria de votos, salvo nas hipóteses de atribuições de notas e
julgamentos de recursos, quando se exigirá a presença de todos os seus componentes.
§ 5º Ficará impedido de integrar a comissão do concurso aquele que
exercer a atividade de magistério em cursos formais ou informais de preparação para concursos
públicos de ingresso na carreira da magistratura, até três anos após cessar a referida atividade de
magistério.
§ 6º A comissão do concurso contará com uma secretaria para apoio
administrativo, na forma do regulamento de cada tribunal.
§ 7º A comissão do concurso nas seções judiciárias será representada por
um dos seus membros ou pelo juiz federal diretor do foro, assegurada a participação de um
procurador da República e de um advogado, indicados pelo procurador-chefe da República e
pelo Conselho Seccional da OAB, e secretariada por um servidor designado pelo juiz federal
diretor do foro.
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Seção II
Das atribuições
Art. 16. Caberá à comissão do concurso elaborar o edital de abertura, o
cronograma com as datas de cada etapa, receber e homologar as inscrições preliminar e
definitiva, formular as questões, salvo a prova objetiva seletiva, acompanhar a realização da
primeira etapa, fornecendo relatório circunstanciado à comissão especial para efeitos do art. 24
e parágrafos, coordenar e aplicar as provas escritas e oral, arguir os candidatos de acordo com o
programa da respectiva disciplina, mediante atribuição de notas, aferir os títulos, julgar os
recursos e homologar o resultado do curso de formação.
Art. 16. Caberá à comissão do concurso elaborar o edital de abertura, o
cronograma com as datas de cada etapa, receber e homologar as inscrições preliminares e
definitivas, formular as questões, acompanhar ou realizar a primeira etapa, fornecendo, se for o
caso, relatório circunstanciado à comissão especial para efeitos do art. 24 e parágrafos,
coordenar e aplicar as provas escritas e orais, arguir os candidatos de acordo com o programa da
respectiva disciplina, mediante atribuição de notas, aferir os títulos, julgar os recursos e
homologar o resultado do curso de formação. (Redação dada pela Resolução n. 94, de
17.12.2009)
§ 1º A inscrição preliminar poderá ser apresentada pelo candidato nas
sedes das respectivas seções judiciárias, para que a devida documentação seja encaminhada,
mediante protocolo, à comissão do concurso.
§ 2º A comissão do concurso será também responsável pela preservação
do sigilo das provas escritas até a identificação da autoria, quando da realização da sessão
pública.
§ 3º A secretaria do concurso será responsável pela lavratura das atas das
reuniões da comissão.
§ 4º O presidente da comissão do concurso homologará o resultado da
inscrição preliminar e convocará os candidatos regularmente inscritos para realizarem a prova
objetiva seletiva em dia, hora e local determinados, por intermédio de edital devidamente
publicado.
CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
Art. 17. A inscrição preliminar será requerida ao presidente da comissão
do concurso mediante o preenchimento de formulário próprio, acompanhado de:
I – cópia autenticada de documento que comprove a nacionalidade
brasileira;
II – duas fotos coloridas tamanho 3 x 4 e datadas recentemente;
III – instrumento de mandato com poderes especiais e firma reconhecida
para requerimento de inscrição, no caso de inscrição por procurador.
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§ 1º O candidato, ao preencher o formulário a que se refere o caput,
firmará declaração, sob as penas da lei, de:
a)
que é bacharel em Direito e de que deverá atender, até a data da
inscrição definitiva, a exigência de três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do
grau de bacharel em Direito (CF, art. 129, § 3º);
b)
estar ciente de que a não apresentação do respectivo diploma,
devidamente registrado pelo Ministério da Educação, e da comprovação da atividade jurídica,
no ato da inscrição definitiva, acarretará a sua exclusão do processo seletivo;
c) que aceita as demais regras pertinentes ao concurso consignadas no
edital.
§ 2º Para fins deste artigo, o documento oficial de identificação deverá
conter fotografia do portador, sua assinatura e o número do registro geral, sendo obrigatória sua
apresentação em todas as demais fases do concurso público.

§ 3º Ao candidato ou ao procurador será fornecido comprovante do
pedido de inscrição.
§ 4º Somente será recebida a inscrição preliminar do candidato que
apresentar, no ato de inscrição, toda a documentação necessária a que se refere este artigo.
Art. 18. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas, das quais não poderá alegar desconhecimento.
Art. 19. A inscrição preliminar deferida habilita o candidato à prestação
da prova objetiva seletiva.
Art. 20. As seções judiciárias encaminharão os pedidos de inscrição, com
sua respectiva documentação, ao presidente da comissão do concurso, que apreciará e decidirá
sobre os referidos pedidos.
Parágrafo único. Após o término das inscrições preliminares, as seções
judiciárias terão o prazo de cinco dias úteis para remessa dos pedidos de inscrição dos
candidatos, com a respectiva documentação.

CAPÍTULO IV
DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO
Seção I
Da instituição executora
Art. 21. A primeira etapa do concurso será executada por instituição
especializada, contratada ou conveniada para esse fim.
§ 1º Caberá à instituição formular as questões, coordenar e aplicar a
prova objetiva seletiva, convocar o candidato para comparecer em dia, hora e local indicado no
edital do concurso para a realização da prova, corrigi-la, assegurar vista da prova, do gabarito,
do cartão de resposta ao candidato que desejar recorrer, encaminhar parecer sobre os recursos
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apresentados para julgamento da comissão do concurso e, depois de apurar o resultado, a
classificação dos candidatos.
Art. 21. A primeira etapa do concurso será executada por instituição
especializada, contratada ou conveniada para esse fim, ou pela comissão do concurso. (Redação
dada pela Resolução n. 94, de 17.12.2009)
§ 1º Caberá à instituição ou à comissão do concurso formular as questões,
coordenar e aplicar a prova objetiva seletiva, convocar o candidato para comparecer em dia,
hora e local indicado no edital do concurso para a realização da prova, corrigi-la, assegurar vista
da prova, do gabarito, do cartão de resposta ao candidato que desejar recorrer, encaminhar
parecer sobre os recursos apresentados para julgamento da comissão do concurso e, depois de
apurar o resultado, a classificação dos candidatos. (Redação dada pela Resolução n. 94, de
17.12.2009)
§ 2º Serão de responsabilidade da instituição quaisquer danos causados ao
Conselho e à Justiça Federal de 1º e 2º graus, bem como aos candidatos, antes, durante e após a
realização da prova objetiva seletiva, no que se referir às atribuições constantes no parágrafo
anterior.
Art. 22. Caberá ao Conselho da Justiça Federal, por intermédio do Centro
de Estudos Judiciários, contratar ou celebrar convênio com a instituição executora para a
realização da primeira etapa em todos os Tribunais Regionais Federais.
Art. 22. Caberá ao Conselho da Justiça Federal, por intermédio do Centro
de Estudos Judiciários, contratar ou celebrar convênio com a instituição executora para a
realização da primeira etapa do concurso. (Redação dada pela Resolução n. 94, de 17.12.2009)
Art. 22. Caberá aos Tribunais Regionais Federais contratar ou celebrar
convênio com a instituição executora para a realização das etapas do concurso quando fizerem
tal opção. (Redação dada pela Resolução n. 292, de 28.04.2014)
§ 1º A contratação ou formalização única de contrato ou convênio tem
por objetivo dar equidade à primeira etapa, adotando, para todos os tribunais, o mesmo estilo de
prova com as mesmas características, metodologia e grau de dificuldade. (Revogado pela
Resolução n. 94, de 17.12.2009)
§ 2º O contrato ou convênio terá duração de doze meses, admitida a
prorrogação, conforme legislação em vigor, e, durante esse período, os tribunais deverão iniciar
o concurso para suprir as vagas existentes.
§ 3º O valor do contrato ou convênio resultará da estimativa de despesa
com a realização da primeira etapa do concurso.
Art. 23. Os tribunais deverão encaminhar ao diretor do Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal, até o último dia útil de fevereiro do ano anterior ao
início do contrato ou convênio, a informação sobre a pretensão de realização do concurso com
previsão de época e do quantitativo de vagas existentes para o período, bem como designar dois
membros por tribunal, um titular e um suplente, para compor a comissão especial de concurso.
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Art. 23. Os tribunais, ao decidirem pela realização da primeira etapa do
concurso pela instituição especializada, deverão encaminhar ao diretor do Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal, até o último dia útil de fevereiro do ano anterior ao
início do contrato ou convênio, a informação sobre a pretensão de realização do concurso com
previsão de época e do quantitativo de vagas existentes para o período, bem como designar dois
membros por tribunal, um titular e um suplente, para compor a comissão especial de concurso.
(Redação dada pela Resolução n. 121, de 27.10.2010)
§ 1º A comissão especial de concurso será composta pelo diretor do
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e pelos cinco membros dos
Tribunais Regionais Federais, sendo um de cada Região.
§ 2º Em caso de não haver previsão de realização de concurso, no período
de vigência do contrato ou convênio, por um ou mais tribunais, o Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal formalizará à presidência do referido tribunal tão-somente a
solicitação de indicação de um membro da Corte para compor a comissão especial de concurso.

Art. 24. A comissão especial de concurso será responsável por coordenar
o processo de contratação e formalização de convênio com a instituição especializada e
gerenciar o contrato ou o convênio até expirar o prazo de validação.
§ 1º A comissão especial de concurso elaborará um cronograma de
atividades e reunir-se-á, preferencialmente, no Conselho da Justiça Federal, em Brasília/DF.
§ 2º As despesas com os trabalhos da comissão especial de concurso
correção por conta do Conselho da Justiça Federal.
Art. 25. A instituição executora prestará contas da execução do contrato
ou convênio à comissão especial de concurso, por intermédio do Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal.
Seção II
Da prova
Art. 26. A prova objetiva seletiva será composta de três blocos, vedada
qualquer consulta, conforme discriminados a seguir:
Bloco I – Direito Constitucional; Direito Previdenciário; Direito Penal;
Direito Processual Penal; e Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor.
Bloco II - Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Empresarial; e
Direito Financeiro e Tributário.
Bloco III - Direito Administrativo; Direito Ambiental; e Direito
Internacional Público e Privado.
Art. 27. A prova objetiva seletiva, com duração de cinco horas, será
composta de cem questões, considerando trinta e cinco questões para os blocos I e II, e trinta
questões para o bloco III.
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§ 1º Será considerado habilitado, na prova objetiva seletiva, o candidato
que obtiver o mínimo de 30% de acerto das questões em cada bloco, e com média final de 60%
de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos três blocos.
§ 2º Nos dois dias seguintes à publicação do resultado do gabarito da
prova objetiva seletiva no Diário Oficial da União ou em meio eletrônico, o candidato poderá
requerer vista de prova e, em igual prazo, a contar do término de vista, apresentar recurso.
Art. 28. Apurados os resultados da prova objetiva seletiva e identificados
os candidatos que lograram classificar-se, o presidente da comissão do concurso fará publicar a
relação dos habilitados a realizarem a segunda etapa.
CAPÍTULO V
DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO
Seção I
Das provas

Art. 29. A segunda etapa do concurso, executada pela comissão do
concurso do tribunal, será composta de duas provas escritas, podendo haver consulta à
legislação desacompanhada de anotação ou comentário, vedada a consulta a obras doutrinárias e
súmulas.
Parágrafo único. Durante a realização das provas escritas, a comissão do
concurso permanecerá reunida em local previamente divulgado, para dirimir dúvidas porventura
suscitadas.
Art. 30. A comissão deverá considerar, em cada questão, o conhecimento
sobre o tema jurídico, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição.
Seção II
Dos procedimentos
Art. 31. Com antecedência mínima de quinze dias, o presidente da
comissão do concurso convocará, por edital, os candidatos aprovados para realizarem as provas
escritas em dia, hora e local determinado, nos termos do edital.
Art. 32. O tempo de duração de cada prova escrita será de quatro horas,
improrrogável.
Art. 33. As provas escritas serão manuscritas, com utilização de caneta de
tinta azul ou preta indelével, de qualquer espécie, não sendo permitido o uso de líquido corretor
de texto ou caneta hidrográfica fluorescente, e serão corrigidas sem identificação do nome do
candidato.
Parágrafo único. As questões serão entregues aos candidatos já impressas,
não sendo permitido pedir esclarecimentos sobre o seu enunciado ou sobre o modo de resolvêlas.
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Art. 34. Apurados os resultados das provas escritas, o presidente da
comissão do concurso publicará edital com a relação dos candidatos que tiveram obtido, em
cada uma, nota igual ou superior a seis.
Parágrafo único. A nota final atribuída a cada prova será entre 0 e 10.
Art. 35. Nos dois dias seguintes à publicação do resultado no Diário
Oficial da União ou em meio eletrônico, o candidato poderá requerer vista da prova e, em igual
prazo, a contar do término de vista, apresentar recurso.
§ 1º A identificação das provas e a divulgação das notas serão feitas em
sessão pública no tribunal, pela comissão do concurso, para a qual serão convocados os
candidatos, por edital, publicado no Diário Oficial da União ou em meio eletrônico, com
antecedência mínima de 48 horas.
§ 2º Julgados os eventuais recursos, o presidente da comissão de concurso
publicará edital de convocação dos candidatos habilitados a requererem a inscrição definitiva,
que deverá ser feita no prazo de quinze dias úteis, nos locais indicados. O edital deverá conter
os pontos da prova oral.
CAPÍTULO VI
DA TERCEIRA ETAPA
Seção I
Da inscrição definitiva
Art. 36. Requerer-se-á a inscrição definitiva ao presidente da comissão do
concurso, mediante preenchimento de formulário próprio, entregue na secretaria do concurso.
§ 1º O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será instruído com:
a) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente
registrado pelo Ministério da Educação (art. 17, § 1º);
b) certidão revestida de fé pública, que comprove ter completado, à data
da inscrição definitiva, três anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de
cargo, emprego ou função, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;
c) cópia autenticada de documento que comprove a quitação de
obrigações concernentes ao serviço militar, se do sexo masculino;
d) cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove
estar o candidato em dia com as obrigações eleitorais ou da certidão negativa da Justiça
Eleitoral;
e) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou
do Distrito Federal e Militar dos lugares em que haja residido nos últimos cinco anos;
f) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou
do Distrito Federal, onde haja residido nos últimos cinco anos;
g) os títulos definidos no art. 67 da Resolução 75 do Conselho Nacional
de Justiça;
h) declaração assinada pelo candidato com firma reconhecida da qual
conste nunca ter sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente ou, em caso
contrário, notícia específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes;
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i) formulário fornecido pela comissão de concurso, em que ele
especificará as atividades desempenhadas – com exata indicação dos períodos e locais de
atuação – como juiz, membro do Ministério Público, advogado ou titular de função técnicojurídica, pública ou privada, bem como as principais autoridades com quem tenha trabalhado em
cada um dos períodos de prática profissional, que serão discriminados em ordem cronológica;
j) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a
situação do candidato advogado na instituição.
§ 2º Os locais designados para o recebimento dos pedidos de inscrição
definitiva encaminharão para o presidente da comissão do concurso os pedidos, com a
respectiva documentação.
§ 3º Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a
participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado (Lei n. 8.906, 4 de julho de
1994, art. 1º) em causas ou questões distintas.
§ 4º Considera-se atividade jurídica aquela exercida com exclusividade
por bacharel em Direito, bem como o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de
magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico, vedada a
contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de
bacharel em Direito (art. 2o da Res. n. 11/CNJ).
§ 5º Serão admitidos no cômputo do período de atividade jurídica os
cursos de pós-graduação na área jurídica reconhecidos pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados ou pelo Ministério da Educação, desde que integralmente
concluídos com aprovação (art. 3o da Res. n. 11/CNJ).
§ 6º A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a
cargos, empregos ou funções não-privativos de bacharel em Direito será realizada mediante
certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições
exercidas e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento
jurídico (art. 4o da Res. n. 11/ CNJ).
Seção II
Dos exames de sanidade física e mental e psicotécnico
Art. 37. O candidato, no ato de apresentação da inscrição definitiva,
receberá da secretaria do concurso instruções para submeter-se aos exames de saúde e
psicotécnico, por ele próprio custeados.
§ 1º Os exames de saúde destinam-se a apurar as condições de higidez
física e mental do candidato; e o exame psicotécnico avaliará as condições psicológicas do
candidato.
§ 2º O candidato fará os exames de saúde e psicotécnico às suas
expensas, com profissional credenciado pelo próprio Tribunal Regional Federal.
§ 3º Os resultados dos exames de saúde serão apreciados pelo serviço
médico do tribunal, que, após inspecionar o candidato, encaminhará laudo à comissão do
concurso.
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Seção III
Da sindicância da vida pregressa e investigação social
Art. 38. O presidente da comissão do concurso encaminhará ao órgão
competente do tribunal os documentos mencionados no § 1º do art. 36, com exceção dos títulos,
a fim de que se proceda, no prazo de vinte dias, à sindicância da vida pregressa e à investigação
social dos candidatos.
Art. 39. O presidente da comissão do concurso poderá ordenar ou repetir
diligências sobre a vida pregressa, investigação social, exames de saúde e psicotécnico, bem
como convocar o candidato para submeter-se a exames complementares.
Parágrafo único. O tribunal poderá, em situações excepcionais e
devidamente justificadas, a critério da comissão de concurso, arcar com as despesas decorrentes
do caput.
Seção IV
Do deferimento da inscrição definitiva e convocação para prova oral

Art. 40. O presidente da comissão do concurso fará publicar edital com a
relação dos candidatos que obtiverem inscrição definitiva deferida, ao tempo em que os
convocará para realização do sorteio dos pontos para prova oral e da realização das arguições.
CAPÍTULO VII
DA QUARTA ETAPA
Art. 41. A prova oral, executada pela comissão do concurso, prestada em
sessão pública, versará sobre conhecimento técnico acerca do conteúdo de temas relacionados
às áreas de conhecimento constantes do art. 6º, e deverão ser avaliados o domínio do
conhecimento jurídico, o emprego adequado da linguagem, a articulação do raciocínio, a
capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo por parte do examinado.
§ 1º Na prova oral, cada candidato será arguido sobre as matérias do
ponto sorteado.
§ 2º Para cada grupo de candidatos será sorteado 1 ponto, com a
antecedência de 24 horas.
§ 3º Cada candidato será arguido em sessão pública, na presença de todos
os examinadores da comissão do concurso, vedado o exame simultâneo de mais de um
candidato.
§ 4º A nota final de cada prova oral será o resultado da média aritmética
simples das notas atribuídas por cada um dos examinadores.
§ 5º As notas serão recolhidas em envelope, que será lacrado e rubricado
pelos examinadores.
§ 6º Os resultados das provas orais serão divulgados e publicados pelo
presidente da comissão do concurso no prazo fixado pelo edital.
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§ 7º Serão considerados aprovados e habilitados para a próxima etapa os
candidatos que obtiverem nota não inferior a 6.
§ 8º Haverá registro em gravação de áudio ou por qualquer outro meio
que possibilite a sua posterior reprodução.

CAPÍTULO VIII
DA QUINTA ETAPA
Art. 42. Após a publicação do resultado da prova oral, a comissão do
concurso avaliará os títulos dos candidatos aprovados.
Parágrafo único. A comprovação dos títulos deverá ser feita no momento
da inscrição definitiva, considerados para efeito de pontuação apenas os títulos obtidos até a
data final para inscrição preliminar.

CAPÍTULO IX
DA SEXTA ETAPA
Art. 43. A sexta etapa do concurso, de caráter eliminatório, é constituída
por um curso de formação realizado por intermédio da Escola da Magistratura Federal do
tribunal que está promovendo o concurso, com apoio do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal.
Art. 44. O curso de formação terá duração de quatro meses, com 480
horas/aula, e observará regulamento próprio no qual estejam estabelecidos a finalidade, o
currículo, os requisitos para matrícula, os níveis de rendimento mínimo exigidos e as condições
de aprovação no final.
§ 1º Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média
final não inferior a 6 nesta etapa.
§ 2º A título de auxílio financeiro pela participação no curso de formação,
ao candidato, mediante requerimento, será concedida bolsa mensal, sujeita a contribuição
previdenciária, equivalente a 50% do subsídio do cargo inicial da carreira, cujos requisitos para
concessão serão previstos no regulamento.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 45. As sessões públicas para identificação e divulgação dos
resultados das provas serão realizadas na sede do tribunal realizador do concurso.
Art. 46. Não haverá, sob nenhum pretexto:
I – devolução de taxa de inscrição;
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II – divulgação de indeferimento de inscrição e de eliminação de
candidato.
Art. 47. Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas
decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do concurso de que trata esta
resolução, inclusive do curso de formação, tais como gastos com documentação, material,
exames, viagem, alimentação, alojamento, transporte ou ressarcimento de outras despesas.
Art. 48. As despesas com a segunda a quinta etapas correrão por conta
dos tribunais, mediante repasse do percentual destinado pelo Conselho da Justiça Federal,
previsto no art. 14, caput e § 1º, decorrente da arrecadação da taxa de inscrição.
Art. 48. As despesas com todas as etapas correrão por conta dos
Tribunais. (Redação dada pela Resolução n. 292, de 28.04.2014)
Parágrafo único. O Conselho da Justiça Federal e os tribunais deverão
incluir, na previsão orçamentária, PPA e plano anual, os valores estimados para a realização do
concurso, considerando a possibilidade de insuficiência de recursos decorrentes da arrecadação
da taxa de inscrição e o auxílio financeiro fornecidos ao candidato mediante bolsa de estudo,
conforme § 2º do art. 44 e regulamento próprio do curso de formação.
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais Federais deverão incluir na
proposta orçamentária ou em créditos adicionais as estimativas de arrecadação e de custeio para
a realização do concurso e o auxílio financeiro fornecido ao candidato mediante bolsa de estudo,
conforme § 2º do art. 44 e regulamento próprio do curso de formação." (Redação dada pela
Resolução n. 292, de 28.04.2014)
Art. 49. Os recursos a que se referem esta resolução poderão ser
interpostos no prazo de dois dias úteis, dirigidos ao presidente da comissão do concurso, nos
locais determinados no edital.
§ 1º Será admitido o encaminhamento do recurso por via postal, desde
que postado no prazo legal.
§ 2º Caso não haja a apresentação de documentos, será admitida a
interposição de recurso por via eletrônica, na forma prevista no edital.
Art. 50. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, não
abrangendo os concursos em andamento.
Parágrafo único. As disposições relativas ao curso de formação somente
terão vigência depois da publicação de lei específica que discipline a concessão do pagamento
do auxílio financeiro.
Art. 51. Fica revogada a Resolução n. 41, de 19 de dezembro de 2008.
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