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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

ATA DE JULGAMENTO
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 10:05 horas, na Sala de sessões das Turmas Recursais do
Maranhão, nos termos da portaria conjunta 10070477, de 04/04/2020, virtualmente, pelo sistema teams, iniciou-se a
05ª sessão não presencial da 2ª turma recursal, 14ª sessão de julgamento de 2020. O colegiado foi composto pelos
senhores Juízes, Dr. NEIAN MILHOMEM CRUZ, 1º Relator e Presidente, Dr. PABLO ZUNIGA DOURADO, 2º
Relator e Dr. RODRIGO PINHEIRO DO NASCIMENTO, 3ª Relator, comigo, secretariando os trabalhos. Sem
ressalvas, foi aprovada a ata da sessão anterior. SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO HOUVE PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. A advogada Viviane Freitas Perdigão, Professora da Universidade Estadual do Maranhão,
habilitou-se em tempo hábil para acompanhar a sessão. Fizemos todos os procedimentos de praxe, entretanto, a
advogada não ingressou no ambiente virtual da sessão. SEM PEDIDOS PREFERENCIAIS, foram julgados os
processos pautados para a sessão: 07 processos virtuais e 12 processos do PJE, da 1ª Relatoria, 14 processos virtuais,
da 2ª Relatoria e 25 processos virtuais da 3ª Relatoria, cujos resultados encontram-se no anexo à presente ata. Nada
mais havendo a tratar, às 10h07min, foi encerrada a sessão, ficando tudo gravado em mídia eletrônica, que lida e
achada conforme, será assinada eletronicamente pelo MM Juiz Presidente da sessão e, em seguida, será encaminhada
para publicação.
NEIAN MILHOMEM CRUZ
Juiz Federal Presidente

Documento assinado eletronicamente por Neian Milhomem Cruz, Juiz Federal, em 04/06/2020, às
11:20 (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
10348930 e o código CRC 6545DBA1.

Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 - Bairro Areinha - CEP 65031-900 - São Luís - MA - www.trf1.jus.br/sjma/
0002133-84.2020.4.01.8007

10348930v5

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11147821&infra_siste…

1/1

