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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 

RESOLUÇÃO N. 8 DE 28 DE JUNHO DE 1972 
 
 
 

O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 123, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 1, de 
1969, e de acordo com o decidido em sessão de 23 de junho de 1972,  

 
 
RESOLVE: 
 
 
Baixar o seguinte Regulamento, para a realização do concurso 

para os cargos de Juiz Federal Substituto: 
 
I – Introdução  
 
Art. 1º A habilitação para o provimento nos cargos de Juiz Federal 

Substituto far-se-á mediante concurso público, de provas e títulos, organizado 
pelo Tribunal Federal de Recursos, e realizado pelo Conselho da Justiça 
Federal, ao qual caberá sindicar a vida pregressa dos candidatos (art. 22, da 
Lei nº 5.010, de 1966) para comprovação de idoneidade moral, e realizar a 
competente investigação social (art. 4º da Lei número 5.677, de 1971). 

 
Parágrafo único. Os candidatos admitidos serão submetidos a 

exames de saúdo e psicotécnico (art. 22, paragrafo único, da Lei nº 5.010, de 
1966). 

 
Art. 2º O concurso, a ser realizado na sede da Seção onde houver 

vaga sede Seção da mesma Região, será precedido de edital, com prazo de 60 
dias para as inscrições publicado no Diário Oficial e no Diário da Justiça da 
União Federal, acompanha o do teor do presente Regulamento e indicação das 
vagas então existentes bem como do local de sua realização.  

 
§1º O edital deverá ser publicado nos órgãos mencionados pelo 

menos cinco vezes, correndo o prazo da primeira publicação, efetuada no 
Diário da Justiça, da União Federal.  
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§ 2º O Conselho da Justiça Federal diligenciara, dentro das 
possiblidades, para divulgação do edital também em grandes jornais das 
Capitais dos Estados, bem como no “Diário Oficial do Estado” e nos Boletins da 
Justiça Federal. 

 
Art. 3º Havendo vaga em mais de uma Seção, o Conselho da 

Justiça Federal designará para local da realização do concurso a sede de uma 
das Seções onde houver vaga, ou qualquer outra Seção das respectivas 
Regiões.  

 
Parágrafo único. Ocorrendo esta hipóteses, poderá o Conselho 

fazer realizar as provas escritas nas diversas sedes  
 
 

 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE E REGISTRA-SE 

 
 

SAMPAIO COSTA 
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