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RELATÓRIO

             Cuida-se de processo administrativo de vitaliciamento de Magistrado Federal
instaurado com vistas à avaliação de Juízes Federais Substitutos, nos termos do art. 95, I da
CF/88 e art. 12  da Resolução nº 600-17/PRESI, de 17/12/2007 c/c o art 137, §1º do RI do 
TRF da 1ª Região,  verbis:

“ Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de
exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do
tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial
transitada em julgado; (...)” (art. 95, I, CF/88).

“Quando o juiz federal substituto completar 6 (seis) meses de exercício da
magistratura, a presidência fará comunicação do fato ao corregedor-geral, que
determinará, por meio de portaria publicada no Diário da Justiça, a abertura do
procedimento administrativo destinado à avaliação prevista no art. 11 anterior, o
qual será distribuído, mediante sorteio, a um dos membros da comissão de
promoção, que atuará como relator” (art. 12  da Resolução nº 600-17/PRESI, de
17/12/2007).

“Para adquirir a vitaliciedade, os juízes federais substitutos submeter-se-ão a
procedimento próprio , em que demonstrem vocação para ser juiz, regulado
mediante resolução do tribunal, perante Comissão de Promoção e o Plenário”
(art. 137, §1º do RI/TRF1)

             Solicitadas as informações às autoridades e aos órgãos pertinentes e, atendidas as
diligências, os autos do presente incidente administrativo vieram  distribuídos a este Relator.

             É o breve relatório.

 

Documento assinado eletronicamente por Francisco Neves da Cunha, Desembargador Federal,
em 11/11/2016, às 17:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3087353 e o código CRC 2C4E9A5F.
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