
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEI RO:

Adoto como relatório a informação prestada no âmbito da douta Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região, nos seguintes termos:

Cumpre-me prestar a Vossa Excelência as seguintes informações acerca do processo de vitaliciamento em epígrafe:

A Asmag encaminhou cópia dos registros funcionais do magistrado vitaliciando (histórico de lotação, designação e função) cujo resumo é o
seguinte:

Ingresso XV Concurso para o cargo de Juiz Federal Substituto da 1ª Região

Classificação 8º lugar

Posse e exercício em 29/01/2015

Lotação inicial 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso/MT

Movimentações de lotação Vara Única da Subseção Judiciária de Oiapoque/AP

Designações

Atuar em processos pela 26ª Vara da SJ/DF,de 02/03/2015 a 27/03/2015 (Ato n. 373 de 02/03/2015)
Atuar em processos pela 12ª Vara da SJ/DF, de 02/03/2015 a 27/03/2015 (Ato n.373  de  02/03/2015)
Atuar em processos pela 11ª Vara da SJ/DF,  de  02/03/2015  a 27/03/2015 (Ato n. 373 de 02/03/2015)
Atuar em processos pela 1ª Vara da SJ/DF,  de  02/03/2015  a  27/03/2015 (Ato  n.  373  de 02/03/2015)
Atuar em processos pela 9ª Vara da SJ/GO, de 04/05/2015 a 29/05/2015 (Ato n. 804 de 07/05/2015)
Atuar em processos pela 5ª Vara da SJ/GO, de 04/05/2015 a 29/05/2015 (Ato n. 774 de 30/04/2015)
Atuar em processos pela 12ª Vara da SJ/GO, de 04/05/2015 a 29/05/2015 (Ato n. 774 de 30/04/2015)
Atuar em processos pela 15ª Vara da SJ/GO, de 04/05/2015 a 29/05/2015 (Ato n. 774 de 30/04/2015)
Atuar em processos pela 11ª Vara da SJ/GO, de 04/05/2015 a 29/05/2015 (Ato n. 804 de 07/05/2015)

Os  Desembargadores  deste  Tribunal  informaram  que  desconhecem  quaisquer  restrições  ou  fatos  desabonadores  relativos  ao  magistrado
vitaliciando, à exceção dos Desembargadores Federais Jirair Aram Meguerian, Mário César Ribeiro, José Amilcar Machado, Daniel Paes Ribeiro,
Souza Prudente, Maria do Carmo Cardoso, Neuza Alves, Mônica Sifuentes, Néviton Guedes, Novély Vilanova, João Luiz de Sousa, Jamil de Jesus
Oliveira e Francisco Neves da Cunha, que não se manifestaram a respeito.

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 não encaminhou relatório de cursos realizados pelo magistrado até a presente data.
No entanto, comunicou que os magistrados vitaliciandos estão realizando cursos à distância oferecidos pela ENFAM e pelo CJF/Centro de Estudos
Judiciários para cumprimento das 120 horas/aula necessárias ao vitaliciamento com prazo limite para encerramento em 22/11/2016. 

O Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, Juiz Federal Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza, informou que:

" (...) venho informar aVossa Excelência que o magistrado FREDERICO PEREIRA MARTINS desempenhou suas atividades de forma
satisfatória e bastante positiva no período em que exerceu atividade na 9ª Vara Federal nesta Seccional, atuando de forma prudente e
distinta, imprimindo um ritmo célere e responsável na condução de seus trabalhos, bem como demonstrando cordialidade e polidez no
tratamento das partes, advogados, procuradores e demais frequentadores da Justiça Federal. Nas palavras do Juiz Federal Wagner Mota
Alves de Souza, Juiz Federal Titular da 9ª Vara Federal, o magistrado exerceu judicatura com rara competência, participando ativamente
e com contribuições relevantes para que alcançassem as metas definidas para a 9ª Vara, tendo sua atuação sido decisiva para redução do
acervo  de  5.100  para  2.950  processos.  Ademais,  durante  o  tempo  que  conduziu  a  Vara  em  razão  dos  afastamentos  do  titular
(aproximadamente 10 meses), mesmo com um déficit de 03 servidores, conseguiu atingir resultados expressivos ao manter a tramitação
ajustada em aproximadamente 3.000 processos. Outrossim, realizou um bom trabalho no Núcleo de Conciliação, se esforçando para
aumentar o número de acordos em ações previdenciárias e processos da Caixa Econômica Federal. No que atine às relações pessoais,
sempre atuou de forma colaborativa com todos os juízes da Seção Judiciária, dispensando aos servidores, partes e advogados tratamento
pautado na urbanidade, sendo reiterados os elogios sobre a postura por ele adotada. Em resumo, segundo o magistrado titular da 9ª Vara
Federal: "Um excelente colega que fará muita falta!". Sendo estas as informações a serem prestadas, renovo votos de elevada estima e
consideração, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para o que for necessário".

O pedido de informações encaminhado à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, e Procuradoria da Republica no Estado de
Mato Grosso não foi respondido até a presente data.

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

FREDERICO PEREIRA MARTINS 2.793 4.320 3.723 7.792 394 1.148

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 DecisõesDespachos Audiências realizadas Pessoas ouvidas

FREDERICO PEREIRA MARTINS 0 43 97 195 51 98
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O magistrado vitaliciando apresentou relatórios de produtividade de Juiz Federal Substituto e cópias de decisões e sentenças, nos termos da
Circular Coger n. 03/2015, exceto nos meses 08/2016 e 09/2016. Registro que as sentenças 2175695 apresentadas no mês 04/2016 são iguais.

Em reunião da Comissão de Promoção, realizada no dia 4 de novembro fluente, o magistrado foi considerado apto ao vitaliciamento, mediante
votação unânime dos integrantes daquele colegiado.

É o relatório.

 

V O T O

Do exame dos elementos constantes dos autos, conforme se viu do relatório, o Juiz Federal Substituto Frederico Pereira Martins, em exercício
na Vara Única da Subseção Judiciária de Oiapoque (AP), encontra-se em condições de ser declarado apto a adquirir a vitaliciedade, valendo registrar que o exame
que procedi, por amostragem, de sentenças e decisões anexadas ao processo, revela boa técnica e conteúdo na elaboração de decisões pelo magistrado, além de
apresentar boa produtividade, o que me leva a atribuir-lhe conceito B (Bom), consoante os critérios de avaliação recomendados no Provimento n. 70/1999.

Ante o exposto, meu voto, em consonância com o que foi decidido pela Comissão de Promoção, é no sentido de considerar o magistrado
Frederico Pereira Martins apto ao vitaliciamento.

É o meu voto.

 

Des. Federal DANIEL PAES RIBEIRO
Relator

Documento assinado eletronicamente por Daniel Paes Ribeiro, Desembargador Federal, em 24/11/2016, às 13:06 (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
3094834 e o código CRC DD515E8C.
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