
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

Trata-se de processo administrativo em que o Diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia 
encaminhou o Ofício DIREF nº 8756133, onde assevera que a Direção do Foro e todos os 
Juízes e Juízas daquela Seccional indicam o nome do Juiz Federal Pompeu de Sousa Brasil, 
falecido em 02 de Julho de 2019, para o Edifício 02 do Complexo dos Juizados Especiais 
Federais da Bahia, cuja construção encontra-se contemplada na ação orçamentária 12R9, 
regulada pela Resolução nº 523/2019 - CJF, de 13 de fevereiro de 2019.

2. Na oportunidade, ressalta-se que seja prestada essa homenagem ao Dr. Pompeu, Titular da 3ª 
Vara Cível desde 1998 e Diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia em 2001, em 
reconhecimento aos anos de dedicação e trabalho voltados àquela instituição.

3. De ordem da E. Presidência (8763272), o presente foi à DIGES para manifestação.

4. No Encaminhamento nº 8769711 da DIGES, em resumo, mencionou-se que nos autos do 
PAe 0004591-08.2019.4.01.8008 o Conselho de Administração aprovou o nome do ex-Ministro 
do TFR, falecido, Sebastião Alves dos Reis, para designar o fórum da Subseção Judiciária de 
Ipatinga, bem como no PAe 0009693-11.2019.4.01.8008 o nome do ex-Juiz Federal Renato 
Martins Prates para o Centro de Memória da Justiça Federal de Minas Gerais, dentre outras 
decisões semelhantes.

5. Ainda, in casu, a única observação levantada nesse expediente diz respeito ao Edifício 02 do 
Complexo dos Juizados Especiais Federais da Bahia - que ainda se encontrava em construção -, 
cujo fato, conforme afirmado, não parecia ser impedimento à deliberação no sentido de que, 
quando inaugurado, fosse atribuído o nome do Dr. Pompeu de Sousa Brasil.

6. O então Presidente, eminente Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, despachou 
(8770373) os autos à distribuição a um dos membros do Conselho de Administração, vindo-me 
conclusos os autos.

É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
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V O T O

PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO POR 
TODOS OS MAGISTRADOS DA SECCIONAL 
ATRIBUIÇÃO NOME DE EX-JUIZ FEDERAL, 
FALECIDO, A PRÉDIO DO COMPLEXO DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS DA BAHIA. INEXISTÊNCIA DE 
ÓBICE LEGAL. MAGISTRADO MERECEDOR DA 
HOMENAGEM. ANTERIOR COMENDA JUSTIÇA 
FEDERAL DO PIAUÍ E TÍTULO DE CIDADÃO BAIANO 
OUTORGADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 
CONHECIMENTO DA PRESIDÊNCIA. DEFERIMENTO 
DO PEDIDO.
I - A Direção do Foro e todos os magistrados da SJBA 
indicaram o nome de Juiz Federal, falecido, à denominação 
do Edifício do Complexo dos Juizados Especiais Federais da 
Bahia.
II - Essa indicação não encontra óbice na Lei nº 6.454/77 e 
nem na Resolução CNJ nº 140/2011.
III - Resolução do CJF dispõe que aos imóveis de uso e do 
patrimônio da Justiça Federal somente poderão ser atribuídas 
denominações que homenageiem magistrados que tenham 
atuado na Justiça Federal de 1º e 2º graus etc., e que se 
tenham tornado merecedores da homenagem.
IV – Resolução deste E. Tribunal estabelece que as 
indicações dos homenageados poderão ser apresentadas por 
magistrados, sendo que a sugestão de indicação de nomes a 
imóveis e espaços internos da Justiça Federal da Primeira 
Região deverá ser encaminhada, preferencialmente, pela 
Diretoria do Foro.
V – O magistrado indicado à homenagem da SJBA também o 
foi à comenda da Justiça Federal do Piauí e ao título de 
Cidadão Baiano pela outorga da Assembleia Legislativa.
VI – Assim sendo, em vista do reconhecimento pelos anos de 
dedicação e trabalho voltados à Justiça Federal, por ter se 
tornado merecedor da homenagem, pela indicação ter sido 
recebida e analisada pela E. Presidência, adiro à indicação 
supracitada do nome do Juiz Federal Pompeu de Sousa 
Brasil, com fulcro na Resolução CJF nº 25/2008, art. 1º, 
inciso I, e na Resolução/PRESI/CENAG nº 11/2012, art. 5º, § 
2º, e art. 6º, caput.
VII - Pedido a que se defere.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):
Cuida-se do Ofício DIREF nº 875613, da lavra do Exmº Sr. Juiz Federal Dirley da Cunha 
Júnior, Diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia, onde a Direção do Foro e todos os 
magistrados daquela Seccional indicam o nome do ex-Juiz Federal Pompeu de Sousa Brasil, 
falecido em 02 de Julho de 2019, de infarto 
[https://portal.trf1.jus.br/data/files/90/37/89/1B/A83CB61048AA0CB6F32809C2/19-07-
03.pdf], para a denominação do Edifício 02 do Complexo dos Juizados Especiais Federais da 
Bahia.

2. A indicação do nome do Dr. Pompeu de Sousa Brasil - reconhecido pelos anos de dedicação 
e trabalho voltados àquela instituição - não encontra óbice na Lei nº 6.454/77 e nem na 
Resolução CNJ nº 140/2011.
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3. No tocante à Resolução CJF nº 25/2008, que dispõe sobre o tema, são requisitos para que 

essa indicação seja adotada:

“Art. 1º Aos imóveis de uso e do patrimônio da Justiça Federal somente poderão ser atribuídas 

denominações que homenageiem:

I – magistrados que tenham atuado na Justiça Federal de 1º e 2º graus, no Superior Tribunal de 

Justiça, nos demais Tribunais Superiores ou no Supremo Tribunal Federal e que se tenham 

tornado merecedores da homenagem;” (Grifo nosso)

4. A Resolução/PRESI/CENAG nº 11/2012, deste Tribunal, estabelece que a sugestão de 

indicação de nomes a imóveis e espaços internos da Justiça Federal da Primeira Região deverá 

ser encaminhada ao Tribunal, preferencialmente pela Diretoria do Foro, e que as indicações 

recebidas serão analisadas pela Presidência do Tribunal, conforme transcrito a seguir, verbis:

“Art. 5º As indicações dos homenageados poderão ser apresentadas ao Tribunal ou às Seções e 

Subseções Judiciárias por magistrados ou servidores da Primeira Região e por autoridades ou 

membros da sociedade local.

(...)

§ 2º Qualquer sugestão de indicação de nomes a imóveis e espaços internos da Justiça Federal da 

Primeira Região deverá ser encaminhada ao Tribunal, preferencialmente pela Diretoria do Foro, 

com prazo mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência, contados da data na qual se pretende 

realizar o evento de homenagem.

Art. 6º As indicações recebidas serão analisadas pela Presidência do Tribunal, nos termos da 

presente resolução, e encaminhadas para apreciação final do Conselho de Administração, nos 

termos do Regimento Interno.” (Grifo nosso)

5. Nesse contexto, em síntese, destaco breve passagem da trajetória - com dois reconhecimentos - 

do saudoso Juiz Federal Pompeu de Sousa Brasil, narrada no Informativo Justiça Federal Hoje, da 

Seção Judiciária do Estado da Bahia, texto de Luiz Goulart (adaptado), edição nº 5.238, de 

03/07/2019, pelo que peço licença para transcrever, visto no endereço supracitado, in verbis:

“...se mudou em 1994 para Teresina, já como juiz federal substituto. A escolha do Piauí deveu-se 

à proximidade do Ceará. Sua classificação no concurso permitiria escolher qualquer local da 1ª 

Região, mas ele pensou que faria uma curta temporada em Teresina para logo fazer o caminho 

que muitos cearenses fazem: deixam sua terra para depois voltar. Mas a adaptação no Piauí foi 

rápida, juntamente com a receptividade dos piauienses. Os seis meses projetados viraram quatro 

anos e meio e a família adaptou-se muito bem e até hoje mantém o vínculo afetivo com amigos 

feitos naquele período. Pompeu se admira com os mistérios da coincidência. Há poucos dias 

recebeu a informação de que em 30 de maio receberá uma comenda da Justiça Federal do Piauí.

(...)

Chegou a Salvador em 3 de novembro de 1998 e é titular da 3ª Vara desde então. Para ele, que 

em 2008 completa dez anos de Bahia, este é um ano cheio de outros significados. Também faz 

21 anos de Justiça Federal, dois filhos se formam neste ano e ainda neste mês recebe 

homenagens no Piauí e na Bahia. A Assembléia Legislativa baiana decidiu homenageá-lo com a 

outorga do título de Cidadão Baiano.”

Página 3 de 4SEI/TRF1 - 10259709 - Relatório e Voto

25/05/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...



6. Assim sendo, considerando que o pleito aludido foi encaminhado à Colenda Corte pelo Exmº 
Sr. Juiz Federal Dirley da Cunha Júnior, Diretor do Foro, e por todos os magistrados da Seção 
Judiciária da Bahia, em vista do reconhecimento pelos anos de dedicação e trabalho voltados à 
Justiça Federal, por ter se tornado merecedor da homenagem, pela indicação ter sido recebida e 
analisada pela E. Presidência, adiro à indicação do nome do Juiz Federal Pompeu de Sousa 
Brasil à denominação do Edifício 02 do Complexo dos Juizados Especiais Federais da Bahia, 
com fulcro na Resolução CJF nº 25/2008, art. 1º, inciso I, e na Resolução/PRESI/CENAG nº 
11/2012, art. 5º, § 2º, e art. 6º, caput.

Pelo exposto, defiro o pedido.

É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 

Federal, em 20/05/2020, às 16:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 10259709 e o código CRC F65EAEF7.
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