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ATA DE JULGAMENTO Nº 8144218/2021
Ata da 05ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de abril de 2021, por videoconferência, com efeitos do art.
1º, § 1º, da Resolução PRES 343 de 14 de abril de 2020, pela plataforma Microsoft Teams.
Presidente: Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Mauricio Kato
Representante do MPF: Dr. Hermes Donizeti Marinelli
Às 14 horas, presentes os Senhores Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, PAULO
FONTES, MAURICIO KATO e NINO TOLDO (para julgamento dos feitos MS N. 502357274.2020.4.03.0000 e HC N. 5032738-33.2020.4.03.0000).
Inicialmente o Senhor Presidente cumprimentou a todos, dispensou a leitura da ata da sessão anterior e
procedeu a aprovação pelos demais membros da Quinta Turma.
Em seguida iniciaram-se os trabalhos com o julgamento dos feitos em que atendiam ao disposto no art. 125,
§ 1º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.
Após se iniciou o julgamento dos feitos com pedidos de sustentação oral, bem como, os resultados dos
pedidos preferência foram enviados aos advogados através do chat da plataforma em referência.
Na sequência foram julgados os demais processos de matéria criminal e natureza cível, apresentados em
mesa e constantes da pauta.
Não havendo mais feitos a ser apreciados o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e, às 18h00m,
deu por encerrada a sessão.
Foram julgados 32 processos físicos e 74 processos judiciais eletrônicos.
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