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              No âmbito deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região  o processo de vitaliciamento é regulamentado pela  Resolução nº 600-17/PRESI, de 17/12/200, sendo que seu artigo 11 estabelece os
critérios da avaliação proposta. Veja-se:

“Art 11. A vitaliciedade é garantia constitucional de permanência do juiz no cargo após transcurso do estágio probatório.

...................................................

§2º Durante o estágio probatório, o Tribunal verificará, segundo avaliação da comissão de promoção, se o magistrado reúne os requisitos necessários à permanência no cargo, quais sejam:

idoneidade moral;

aptidão para o exercício do cargo;

observância estrita dos deveres do magistrado, previstos no art. 35, de 14 de março de 1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional;

fiel cumprimento às proibições previstas no art. 95, parágrafo único, Constituição Federal, bem como àquelas insertas no art. 36 da Lei Complementar 35;

capacidade de desempenho, em quantidade e qualidade.

Participação e aproveitamento em cursos de caráter obrigatório para o vitaliciamento”.

 

             Com efeito, o Juizvitaliciando – Juiz Federal JORGE SOUZA PEIXOTO(aprovado no XV Concurso para o cargo de Juiz Federal Substituto deste TRF da 1ª Região enomeada pelo Ato n.
175 de 29/01/2015)reveste-se de qualificações profissionais e morais exigidas de um magistrado durante o período de seu estágio probatório, observando-se grau de excelênciaem suas funções
judicantes, conforme se verifica – de forma irrefutável – do Relatório TRF1 Corregedoria/CAGER 3013944, do qual permito-me extrair os seguintes trechos:

“(...)

A Corregedoria Nacional de Justiça, Corregedoria-Geral do CJF, Coordenadoria da Corte Especial e das Seções - Cocse e Coordenadoria de Registros e Informações Processuais - Corip noticiaram
que não consta processo, no âmbito de suas competências, contra o magistrado vitaliciando. Além disso, não foi encontrado na Corregedoria  Regional deste Tribunal registro de procedimento
administrativo disciplinar instaurado contra o referido magistrado.

A Escola de Magistratura Federal da Primeira Região - Esmaf encaminhou relatório de cursos realizados pelo magistrado cujo somatório de horas com aproveitamento totaliza 731h.

A Diretora do Foro da Seção Judiciária da Bahia, Juíza Federal Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, informou que:

" (...) informo a Vossa Excelência que esta Direção do Foro não tem conhecimento de qualquer fato que deponha contra a reputação profissional e moral do juiz federal substituto Jorge
Souza Peixoto. Informo, outrossim, que o aludido magistrado, exerce suas atividades com seriedade e competência, não tendo esta Direção recebido, até o presente momento, qualquer
informação de ausência de urbanidade no relacionamento com partes, advogados, servidores e demais magistrados".

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Barreiras/BA, Dr. Alessandro Brandão de C. Lima, asseverou que:

"(...) informamos que desconhecemos qualquer ato ou conduta que desabone a postura do magistrado federal JORGE SOUZA PEIXOTO. Ademais, ainda sobre o referido juiz,
registramos o trabalho esmerado e o efetivo empenho na prestação jurisdicional, além do bom relacionamento com todos advogados (...)."

O Procurador da República no Município de Barreiras/BA, Dr. Paulo Roberto Sampaio Santiago, afirmou que:

"(...) informo a Vossa Excelência que o referido magistrado mantém reputação ilibada, não sendo de meu conhecimento qualquer fato que lhe desabone o decoro. Ademais, o magistrado
exerce suas funções com eficiência, independência e comprometimento com a jurisdição, mantendo relação de honradez e cordialidade com os servidores da justiça, membros do
Ministério Público e advogados".

Não há registro de impedimento/suspeição do juiz vitaliciando no Sistema de Magistrados.

A Divisão de Estatística apresentou Relatório de Produtividade do magistrado vitaliciando cuja consolidação dos dados é a seguinte:

 

Produtividade do Magistrado Vitaliciando nos Juizados Especiais Federais

Período: Janeiro/2015 a Setembro/2016

Juiz Federal
Saldo de Processos Atribuídos

(Setembro/2016)
Sentenças Decisões Despachos

Audiências
realizadas

Pessoas
ouvidas

 

 

JORGE SOUZA PEIXOTO 2.036 1.412 322 3.039 919 2.172  

 

Produtividade do Magistrado Vitaliciando nas Varas Federais (exceto JEF's)

Período: Janeiro/2015 a Setembro/2016

Juiz Federal
Saldo de Processos Atribuídos

(Setembro/2016)
Sentenças Decisões Despachos

Audiências
realizadas

Pessoas
ouvidas

 

 

JORGE SOUZA PEIXOTO 3.733 239 582 2.619 57 171  

(...)” 

 

              Assim, de tudo quanto consta do presente processo administrativo referente ao desempenho jurisdicional  – levando-se em conta aspectos qualitativos e quantitativos – tenho por uma
avaliação positiva ao vitaliciamento do Juiz Federal JORGE SOUZA PEIXOTO pelo que o DECLARO APTO.

             É o voto

Documento assinado eletronicamente por Francisco Neves da Cunha, Desembargador Federal, em 11/11/2016, às 17:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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