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ATA DE JULGAMENTO Nº 7511341/2021
3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA NONA TURMA, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021

Presidente: Desembargadora Federal DALDICE SANTANA
Membro do MPF: Doutor OSÓRIO BARBOSA
Secretária: SHIRLEY CATANI MARIANI

Às 14h05, presentes os Desembargadores Federais DALDICE SANTANA e GILBERTO JORDAN e a Juíza
Federal Convocada LEILA PAIVA, foi aberta a sessão, realizada por videoconferência, nos termos do calendário
regularmente divulgado no site desta Corte.
Ausente, justificadamente, o Desembargador Federal BATISTA GONÇALVES, em virtude de férias.
As atas das sessões anteriores foram encaminhadas por correio eletrônico aos integrantes desta egrégia Turma e
devidamente aprovadas.
A Presidente cumprimentou o membro do Ministério Público Federal, Doutor OSÓRIO BARBOSA, e os
advogados presentes, oportunidade em que enfatizou a importância da colaboração de todos para o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
A Presidente reiterou os agradecimentos ao Desembargador Federal GILBERTO JORDAN, pela condução
firme, célere e efetiva dos trabalhos da Nona Turma no período em que esteve afastada.
Registrou, também, agradecimentos à Juíza Federal VANESSA MELLO pelo trabalho dedicado, habilidoso e
competente desenvolvido durante a convocação em seu Gabinete.
Agradeceu aos servidores da subsecretaria da Nona Turma, atualmente unificada com a Sétima Turma, pelo
empenho, pela dedicação e pelo bom transcurso dos trabalhos, cujas atividades estão sendo coordenadas pela
Shirley, secretária da sessão, com extrema dedicação, tal como fez no CNJ, nos trabalhos de condução da
Política de Tratamento Adequado de Conflitos e da Política de Combate à violência doméstica.
Cumprimentou, também, os servidores dos Gabinetes pelo trabalho colaborativo desenvolvido para o necessário
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, aos quais manifestou seu apreço pela dedicação. Destacou que a
condução dessas atividades é desenvolvida pelos nobres magistrados, que, com elevado espírito de humildade,
aceitam o apontamento de divergências como técnica de aperfeiçoamento dos julgados.
O julgamento foi iniciado pelos itens de pauta nos quais havia pedido de preferência. Após, passou-se aos itens
com pedido de sustentação oral, tendo havido desistência do pedido pela patrona do item 2 (processo n.
5344966-40.2020.4.03.9999).
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Concluídos os julgamentos de sustentação oral e tendo o Ministério Público Federal ratificado todos os
pareceres, foram proclamados os resultados constantes do PJe, devendo a Secretaria realizar os devidos
apontamentos.
A sessão foi encerrada às 17h10.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.

Desembargadora Federal DALDICE SANTANA
Presidente da Nona Turma
SHIRLEY CATANI MARIANI
Secretária da Nona Turma
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