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ATA DA 1ª TURMA RECURSAL DA SJMA - SESSÃO DE JULGAMENTO DE 15/06/2022

Aos quinze dias de junho de 2022, às quatorze horas e nove minutos foi aberta a 15 ª sessão de julgamento a 1ª Turma
Recursal, nos termos da portaria conjunta 10070477, de 04/04/2020 e 15ª Sessão presencial por videoconferência do ano.
Participaram do Julgamento os senhores Juízes Dr. MARLLON SOUSA, 2º Relator e Presidente, Dr. RONALDO
CASTRO DESTERRO E SILVA, 3ª Relator e Dr. RUBEM LIMA DE PAULA FILHO, 1º Relator, comigo secretariando
os trabalhos. Sem ressalvas, foi aprovada a ata da sessão anterior. O MM Juiz MARLLON SOUSA presidiu os trabalhos.
Agradeceu ao Tribunal pela indicação para o exercício dos cargos de Coordenador das Turmas e Presidente da 1ª Turma
Recursal, nos próximos dois anos. Registrou ser honroso o mister, entretanto, grande é a tarefa que terá pela frente. Sem
pedidos de preferência ou sustentação oral, passou-se ao julgamento dos processos pautados pelo Juiz Rubem Lima. O
MM Juiz Marllon Sousa foi vencido nos processos 1006741,25,2020,4,01,3702, 1004000,42,2021,4,01,3702,
1044903.61.2021.4.01.3700 e 1046794.20.2021.4.01.3700, itens 03, 04 e 14 da sinopse. Os demais, a turma a
unanimidade decidiu de acordo com o voto do Juiz Relator. O processo 1005310.90.2019.4.01.3701 da relatoria do Juiz
Ronaldo Desterro, com vista para o Dr. Marllon Sousa, veio a julgamento. O MM Juiz relator havia votado por negar
provimento ao recurso da parte autora, o Juiz Rubem Lima abriu a divergência e juntou o seu voto nos autos. O STJ
firmou entendimento sobre a matéria, assim o MM Juiz Ronaldo Desterro irá revisar o seu voto para dar provimento ao
recurso, anular a sentença e baixar os autos ao JEF, acompanhado a unanimidade pelos demais membros do colegiado.
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada à quatorze horas e trinta e cinco minutos, ficando tudo gravado em
mídia eletrônica, sistema teams. Lida e achada conforme, será levada a publicação. Eu Claudio da Costa Coutinho,,
secretariei a sessão.
 

MARLLON SOUSA
Juiz Federal Presidente
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