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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 13 REGIÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 7.904/2013- TRF1 

RELATÓRIO 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO MARQUES- (Relator): 

Trata-se o presente feito de processo administrativo, instaurado pela Portaria -
Comissão de Promoção n. 22, de 25 de setembro de 20"13, com vistas à avaliação do Juiz Federal 
Substituto GILBERTO PIMENTEL DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR, lotado atualmente na Seção 
Judiciária de Roraima- SJRR, para fins de vitaliciamente. 

Autuado o processo, foi providenciado o encaminhamento, em mídia digital, dos 
relatórios de produtividade, cópias de sentenças e decisões interlocutórias proferidas pelo referido 
magistrado. 

Após, foram solicitadas informações às seguintes autoridades abaixo discriminadas, 
bem como ao próprio Juiz Federal Substituto e à Assessoria da Corregedoria-Geral, nos termos dos 
arts. "13 e "14 da Resolução n. 600-0"17, de "17/"12/2007, deste Tribunal: 

"1 . Corte Especial deste TRF: Processos em curso ou já findos, que se refiram, direta 
ou indiretamente à atuação do magistrado vitaliciando; 

2. Juiz Federal Substituto avaliado acerca de suspeições e impedimentos por ele 
declarados e outras informações de seu interesse; 

3. Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Roraima acerca do relacionamento do 
Juiz Federal Substituto com os órgãos da Justiça Federal e com os 
jurisdicionados; 

4. Seção da Ordem dos Advogados do Brasil e Procuradoria da República no Estado 
de Roraima sobre a atuação e relacionamento do magistrado com os respectivos 
órgãos; 

5. Membros efetivos deste Tribunal e seu Presidente, por ofício, em relação à 
existência de eventuais restrições ou a fatos desabonadores relativos ao 
magistrado; 

6. Escola da Magistratura Federal: acerca da participação e aproveitamento em 
eventos de preparação e aprimoramento pelo juiz Federal Substituto vitaliciando; 

7. Assessoria da Magistratura sobre os registros funcionais do Juiz Federal 
Substituto. 

8. Corregedor Nacional de Justiça - CNJ e Corregedor-Geral da Justiça Federal -
CJF, para que se manifestassem sobre a existência sobre a existência de algum 
procedimento contra o juiz Federal Substituto vitaliciando; 

9. Coordenadoria de Registros e Informações Processuais para que informasse a 
existência de procedimentos criminais contra o Juiz Federal Substituto vitaliciando; 

Foi determinado, ainda, que a Assessoria da Corregedoria-Geral informasse sobre a 
existência de procedimentos, processos e recursos submetidos ao julgamento deste órgão 
relacionados ao magistrado, os dados estatísticos relativos ao seu desempenho, as inspeções e 
correições ordinárias e extraordinárias e, ainda, eventuais processos administrativos disciplinares. 

Facultou-se, também, a outras autoridades e partes interessadas a apresentação de 
informações ou elementos que entendam ser relevantes à instrução do processo. 

As respostas às informações acima solicitadas foram juntadas às fls. "156/2"1 O. 
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Nos termos do art. 12 da Resolução 600-017/PRESI, desta Corte, d~JJEI;~~ 
processo administrativo foi a mim distribuído para apreciação. 

É o relatório. 
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VOTO 

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO MARQUES- (Relator): 

O processo administrativo em questão tem como objetivo a avaliação do Juiz Federal 
Substituto GILBERTO PIMENTEL DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR, para fins de vitaliciamente. 

Acerca do tema, assim dispõe a Resolução n. 600/17 DE 17/12/2007, deste Tribunal, 
in verbis: 
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Do Estágio Probatório e da Avaliação dos 
juízes federais substitutos 

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

§ 1° Inicia-se o estágio probatório do juiz, que tem duração de dois 
anos, com sua entrada em exercício no cargo. 

§ 2° Durante o estágio probatório, o Tribunal verificará se o magistrado 
reúne os requisitos necessários à permanência no cargo, quais sejam: 

I - idoneidade moral; 

li- aptidão para o exercício do cargo; 

111- observância estrita dos deveres do magistrado, previstos no art. 35 
da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional) ; 

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

V- capacidade de desempenho, em quantidade e qualidade; 

VI - participação e aproveitamento em cursos de caráter obrigatório 
para o vitaliciamente. 

§ 3° A comissão de promoção é presidida pelo corregedor-geral e 
composta em conformidade com o Regimento Interno do Tribunal. 

§ 4° Os trabalhos da comissão de promoção serão subsidiados por 
informações e documentos apresentados anualmente pela Corregedoria
Geral, consolidados em relatório conclusivo. Na avaliação, a comissão poderá 
solicitar à Corregedoria-Geral a pasta de sentenças e outros documentos que 
se fizerem necessários. 

§ 5° A Corregedoria-Geral acompanhará qualitativa e quantitativamente 
a atuação do juiz federal substituto, a partir da análise dos seguintes 
documentos e informações, com vistas à consolidação anual do relatório para 
apresentação à comissão de promoção e instrução dos autos: 

1- relatório do juiz formador, se houver; 
11 - cópias de cinco sentenças de diversas classes e de cinco decisões 

interlocutórias sorteadas entre aquelas enviadas pelos magistrados em 
avaliação, durante o período de avaliação e encaminhadas mensalmente à 
Corregedoria-Geral , que serão analisadas quanto à forma, à linguagem e ao 
conteúdo; 

W:\A.SSESSORIA . DA. KASSIO\OUTROS COLEGIADOS • CEAIVITALICIAMENTO\RV JUIZ GILBE 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO 

111 - relatório elaborado pela Assessoria de Assuntos ~~~S't 
sobre as anotações funcionais constantes dos prontuários 
cada juiz; 

IV - relatório circunstanciado da ESMAF sobre a participação e o 
aproveitamento do magistrado nos cursos de caráter obrigatório realizados 
durante o estágio probatório; 

V - avaliação de desempenho, realizada em conformidade com o 
disposto no Capítulo VIl I -Apuração do Merecimento desta resolução, a partir 
das estatísticas sobre o funcionamento das varas e respectivas secretarias e 
sobre a atividade judicante do magistrado extraídas dos relatórios e boletins 
definidos em provimento da Corregedoria-Geral; 

VI - informações e documentos apresentados pelos magistrados, se for 
o caso; 

VIl -outras informações relevantes que entender conveniente 

Distribuído o presente feito a este Relator, na condição de membro da Comissão de 
Promoção, passo à análise do feito. 

O Juiz Federal Substituto GILBERTO PIMENTEL DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR 
foi nomeado para o cargo pelo Ato/PRESI/ASMAG n. 146, de 08/02/2013, tomou posse e entrou em 
exercício em 22/02/2013 na 1 a Vara Seção Judiciária de Roraima (fi. 198). 

A Corregedoria-Geral informa a inexistência de procedimento, recurso ou processo 
administrativo disciplinar instaurado contra o magistrado. 

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que não existe qualquer 
restrição ou imputação de fato desabonador da conduta do referido magistrado, conforme 
informações prestadas pelas autoridades que atenderam à solicitação constante da Portaria -
Comissão de Promoção n. 22, de 25 de setembro de 2013. 

Informa o Juiz Federal Substituto, em atendimento ao determinado na 
Circular/COGER n. 1, de 13 de janeiro de 2014, que manifestou suspeição no processo 6138-
71.2013.4.01.4200 (fi. 197). 

Segundo dados estatísticos apresentados no Relatório de Produtividade do 
Magistrado (fi. 204/206), no período de março de 2013 a agosto de 2013, foram atribuídos ao 
magistrado 4.561 (quatro mil quinhentos e sessenta e um) processos, proferidas 383 (trezentas e 
oitenta e três) sentenças, 732 (setecentas e trinta e duas) decisões, exarados 3.442 (três mil 
quatrocentos e quarenta e dois) despachos, realizadas 150 (cento e cinqüenta) audiências e ouvidas 
534 (quinhentas e trinta e quatro) pessoas. 

Consta, do mesmo Relatório de Produtividade, sua atuação junto aos Juizados 
Especiais Federais, onde foram atribuídos ao Magistrado 1.932 (mil novecentos e trinta e dois) 
processos, proferidas 539 (quinhentas e trinta e nove) sentenças, 8 (oito) decisões e exarados 658 
(seiscentos e cinqüenta e oito) despachos. 

Cientif ica a Corregedoria que realizada a inspeção Ordinária Anual na 1 a Vara da 
Seção Judiciária de Roraima(IO n. 2013/0000323-RR) entre 1 O e 14/06/2013, quando lá atuava o 
Juiz Federal vitaliciando, foi apresentado Parecer Técnico apontando regularidade formal dos 
trabalhos de inspeção. Parecer este acolhido pelo Corregedor-Regional da Justiça Federal da 1 a 

Região (fi. 189/202). 

A Secretária Executiva Escola da Magistratura Federal trouxe aos autos relatórios 
informando ter o Juiz Federal vitaliciando concluído 489 (quatrocentas e oitenta e nove) horas de 
cursos de capacitação registrados no Sistema de Capacitação da ESMAF (fls. 184). 

Assim, levando-se em conta a ausência de restrições à conduta do magistrado, a sua 
produtividade, bem como a boa qualidade do seu trabalho e participação nos eventos de capacitação 
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e aprimoramento, tenho como demonstrada sua aptidão para o 
vitaliciedade, a ser declarada pelo Plenário desta Corte. 

Ante o exposto, declaro apto ao vitaliciamento para o desempenho no cargo, o Juiz 
Federal Substituto GILBERTO PIMENTEL DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR. 

É o voto . 
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