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ATA DE JULGAMENTO Nº 7576550/2021
5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA NONA TURMA, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2021

Presidente: Desembargadora Federal DALDICE SANTANA
Membro do MPF: Doutor MARLON ALBERTO WEICHERT
Secretária: SHIRLEY CATANI MARIANI

Às 14h03min, presentes os Desembargadores Federais DALDICE SANTANA, GILBERTO JORDAN e
BATISTA GONÇALVES, foi aberta a sessão, realizada por videoconferência, nos termos do calendário
regularmente divulgado no site desta Corte.
Ausente, justificadamente, a Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA, em virtude de férias.
As atas das sessões anteriores foram encaminhadas por correio eletrônico aos integrantes desta egrégia Turma e
devidamente aprovadas.
O julgamento foi iniciado pelos itens de pauta nos quais havia pedido de sustentação oral. No momento
oportuno, o advogado Fernando Gonçalves Dias, indagado pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan, então
relator, sobre haver outros itens de seu patrocínio para sustentação oral, respondeu que não. Não obstante, na
sequência dos trabalhos, apregoado o processo 5001220-40.2017.4.03.6140 (item 806 da pauta) e convidado
para a sustentação oral o referido advogado, este não mais se encontrava na sala, restando prejudicada a
sustentação oral desse item, que foi julgado nos termos do voto do relator.
Concluídos os julgamentos de sustentação oral e tendo o Ministério Público Federal ratificado todos os
pareceres, exceto o do processo n. 5003155-52.2019.4.03.6106 (item 112), em relação ao qual emitiu novo
parecer em sessão, foram proclamados os resultados constantes do PJe, devendo a Secretaria realizar os devidos
apontamentos.
A sessão foi encerrada às 16h43.

São Paulo, 25 de março de 2021.
Desembargadora Federal DALDICE SANTANA
Presidente da Nona Turma
SHIRLEY CATANI MARIANI
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em 09/04/2021, às 22:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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