
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 da Manifestação nº 7805706 do Exmº Sr. Juiz Federal Bruno Hermes Leal, Diretor da 
Subseção Judiciária de Tabatinga, com a indicação do nome do ex-Ministro do STF Xavier de 
Albuquerque para designar o auditório daquela Subseção, a qual foi acolhida em sua totalidade 
no Despacho Diref/SJAM (7945755) do Exmº Sr. Juiz Federal Emmanuel Mascena de 
Medeiros, Vice-Diretor do Foro em exercício, nos termos resumidos abaixo, verbis:
“Não fosse a vedação contida no art. 1º da Lei n.º 6.454/1977 --- segundo o qual é proibido, em 
todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, 
pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta ---, alguns ilustres 
magistrados se apresentariam como felizes possibilidades (a exemplo do Des. Fed. Tourinho 
Neto e do Min. Mauro Campbell Marques), sobretudo por terem participado ativamente da 
idealização e/ou da efetiva instalação da Subseção Judiciária de Tabatinga.
Respeitados os limites impostos pela vigente legislação, outras personalidades igualmente 
ilustres povoam a memória jurídico-institucional do Estado do Amazonas, valendo destacar, 
com inegável brilhantismo, a atuação do Min. Xavier de Albuquerque como Ministro do 
Supremo Tribunal de Federal de 1972 a 1983, exercendo, inclusive, a Presidência daquele órgão 
de cúpula do Poder Judiciário brasileiro de 16/02/1981 a 21/02/1983.
Posto que a singela leitura da biografia do Min. Xavier de Albuquerque, encontrável no sítio 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal (http://www.stf.jus.br/portal/ministro/presidente.asp?
periodo=stf&id=6), bastasse à constatação da justeza da homenagem que ora proponho, a 
amadurecida sensibilidade na aplicação do direito por parte daquele ilustre magistrado 
amazonense se me tornou ainda mais evidente a partir da investigação de seus acórdãos e de 
seus artigos doutrinários, a cuja leitura me tenho dedicado, por exemplo, no livro “Textos de 
Direito Público”, editado pela casa editorial Brasília Jurídica no ano de 1999.
Alegra-me saber, por fim, que, sendo homenageado o Min. Xavier de Albuquerque, os seus 
familiares residentes em Manaus/AM poderão ser convidados a participar da cerimônia de 
inauguração do auditório da forma como permitirem as circunstâncias administrativas da Seção 
Judiciária do Amazonas, valendo destacar, ao propósito, a recente aquisição de novos 
equipamentos de videoconferência.
Estas as considerações cuja exposição me impunha a consciência, sugiro seja atribuído ao 
futuro auditório desta Subseção Judiciária o nome de “Auditório Ministro Xavier de 
Albuquerque”, submetendo esta proposição, caso necessário, à elevada apreciação das 
instâncias administrativas competentes.”

2. Nesse sentido, tem-se a Informação nº 7927714 da Semad-SJAM, fazendo referência ao 
curriculum vitae do homenageado, que nasceu na cidade de Manaus-AM, dia 3 janeiro de 1926, e 

Página 1 de 5SEI/TRF1 - 10259640 - Relatório e Voto

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



faleceu dia 9 de abril de 2015 em Brasília-DF, conforme transcrito, no que interessa, a seguir, 
verbis:

“6. Conforme Curriculum Vitae 7911737, citado na Manifestação SJAM-TBT-DISUB7805706 e 
extraído do portal do Supremo Tribunal Federal 
(http://www.stf.jus.br/portal/ministro/presidente.asp?periodo=stf&id=6), o Ministro Francisco 
Manoel Xavier de Albuquerque nasceu na cidade de Manaus-AM, no dia 3 janeiro de 1926, e 
faleceu no dia 9 de abril de 2015, em Brasília-DF.

7. Referido Curriculum lista as profissões e os cargos exercidos pelo homenageado, dentre eles, 
o de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

8. O Curriculum Vitae apresenta, ainda, a relação dos livros e artigos publicados pelo Exmo. 
Ministro, bem como uma fotografia do homenageado7911737.

9. Também consta dos presentes autos outra fotografia7923055, extraída do sítio eletrônico do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em http://akira.tse.jus.br:8991/F/?
func=direct&doc_number=000000068&local_base=MINISTROS.

10. A justificativa e o Curriculum Vitae, com as referências de artigos e publicações, assim como 
as fotografias acima mencionadas atendem alguns dos requisitos exigidos pelo art. 5º da 
Resolução/Presi/Cenag n. 11/20127911423:

Art. 5º [...]

§ 1º A indicação será justificada e acompanhada dos documentos comprobatórios que firmem a 
colaboração do homenageado à Justiça Federal, sendo recomendável a apresentação de:
I – curriculum vitae;
II – fotografias;
III – lista de adesão à indicação;
IV – referências de artigos ou publicações;
V – indicação de outras obras;
VI – recortes de jornais;
VII – elogios consignados em assentamentos funcionais.

11. Assim sendo, salvo melhor juízo, entendemos que este procedimento guarda conformidade 
com os normativos vigentes.”

3. De ordem da E. Presidência (7954496), o presente foi à DIGES para manifestação.

4. No Encaminhamento nº 8005688 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, dentre outras decisões semelhantes.

5. Ainda, in casu, não havia óbice à homenagem proposta pela Diretoria da Seção Judiciária do 
Amazonas (docs. 7927714 e 7945755).

6. O então Presidente, eminente Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, despachou 
(8006125) os autos à distribuição a um dos membros do Conselho de Administração, vindo-me 
conclusos os autos.

É o relatório.
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Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

V O T O

PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO 
ENCAMINHADA PELA SUBSEÇÃO E ACOLHIDA PELA 
DIREF. ATRIBUIÇÃO NOME DE EX-MINISTRO DO 
STF, FALECIDO, AO AUDITÓRIO SUBSEÇÃO. 
HOMENAGEADO EXERCEU ELEVADAS ATIVIDADES 
VIDA PÚBLICA. DESEMPENHOU COM 
BRILHANTISMO CARGO DE MINISTRO DA EXCELSA 
CORTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. 
MAGISTRADO MERECEDOR DA HOMENAGEM. 
CONHECIMENTO DA PRESIDÊNCIA. DEFERIMENTO 
DO PEDIDO.
I - A Direção do Foro da SJAM e da Subseção Judiciária de 
Tabatinga indicaram o nome do ex-Ministro do STF Xavier 
de Albuquerque, falecido, para designar o auditório daquela 
Subseção.
II – Ao homenageado dispensa-se comentários – pelas 
elevadas atividades que exerceu ao longo de sua vida pública 
-, tendo desempenhado com brilhantismo o cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal de Federal, e a 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 no Supremo Tribunal Federal 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 – Assim sendo, em vista do reconhecimento da Diretoria da 
Subseção Judiciária, considerando que o pleito aludido fora 
acolhido pela DIREF, por ter se tornado merecedor da 
homenagem, pela indicação ter sido recebida e analisada pela 
E. Presidência, adiro à indicação do nome do Ministro do 
STF Xavier de Albuquerque, 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.
VI - Pedido  que se defere.

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

Cuida-se da Manifestação nº 7805706 do Exmº Sr. Juiz Federal Bruno Hermes Leal, Diretor da 
Subseção Judiciária de Tabatinga, com a indicação do nome do ex-Ministro do STF Xavier de 
Albuquerque para designar o auditório daquela Subseção, à qual foi acolhida em sua totalidade 
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no Despacho Diref/SJAM (7945755) do Exmº Sr. Juiz Federal Emmanuel Mascena de 
Medeiros, Vice-Diretor do Foro, em exercício.

2. A indicação do nome do Ministro do STF Xavier de Albuquerque dispensa comentários – 
pelas elevadas atividades que exerceu ao longo de sua vida pública, tendo desempenhado com 
brilhantismo o cargo do Supremo Tribunal de Federal, onde atuou de 1972 a 1983, inclusive à 
frente da Presidência de 16/02/1981 a 21/02/1983 (7805706) - e não encontra óbice na Lei nº 
6.454/77 e nem na Resolução CNJ nº 140/2011.
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. Assim sendo, em vista do reconhecimento do Exmº Sr. Juiz Federal Bruno Hermes Leal, 
Diretor da Subseção Judiciária de Tabatinga, considerando que o pleito aludido fora acolhido pelo 
Exmº Sr. Juiz Federal Emmanuel Mascena de Medeiros, Vice-Diretor do Foro, em exercício, da 
SJAM, por ter se tornado merecedor da homenagem, pela indicação ter sido recebida e analisada 
pela E. Presidência, adiro à indicação do nome do Ministro do STF Xavier de Albuquerque à 
denominação do auditório da Subseção Judiciária de Tabatinga, 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.
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Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 

Federal, em 20/05/2020, às 16:18 (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 10259640 e o código CRC A3A7319C.
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