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ATA DE JULGAMENTO

 
                                         1ª SESSÃO DE JULGAMENTO DA 2ª TURMA RECURSAL DO MARANHÃO, 26/01/2022
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 01ª

sessão presencial por vídeo conferencia da 2ª turma recursal e 01ª sessão de

julgamento de 2022. O colegiado foi composto pelos senhores Juízes, Dr. PABLO ZUNIGA

DOURADO, 2º relator e presidente, Dr. NEIAN MILHOMEM CRUZ, 1º Relator e Dr. NAIBER

PONTES DE ALMEIDA, 3º Relator, comigo, secretariando os trabalhos. Sem ressalvas, foi

aprovada a ata da Sessão anterior. Participaram da sessão os servidores Paavo

Nousiainen Pegado, Ceane Kelly Marques Pinto e Tony Charlys Oliveira. Foram a

julgamento os processos pautados pelas relatorias, sendo 03 virtuais da 1ª relatoria e

132 processo virtuais da 3ª relatoria, cujos resultados seguem no corpo da presente

ata. Os processos do PJE encontram-se em ata separada, exclusiva do PJE. O Escritório

de advocacia DUCANGES NOLETO CORREA encaminhou pedido de sustentação para processo

1008078.89.2019.4.01.3700 fora do prazo. Repassamos o pedido ao MM Juiz Relator Dr.

Naiber Pontes, que o atendeu, entretanto, o advogado dispensou a sustentação tendo em

vista que o acordão foi ao encontro do seu pedido. O Advogado PIERRE DIAS DE AGUIAR,

processo 0033571.85.2019.4.01.3700, habilitado em tempo hábil, dispensou a sustentação

oral, pelo mesmo motivo. Nada mais havendo a tratar, às 10h10min, foi encerrada a

presente sessão, ficando tudo gravado em mídia eletrônica e lavrada a presente ata,

que lida e achada conforme, será assinada eletronicamente pelo MM Juiz Presidente da

sessão e, em seguida, encaminhada para publicação.

 
 

PABLO ZUNIGA DOURADO
Juiz Federal Presidente
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