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Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às
14:02 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 16ª sessão presencial por vídeo conferência e 16ª sessão
do ano da 1ª Turma Recursal, Presentes os Juízes MARLLON SOUSA, 2º Relator e
Presidente; RUBEM LIMA, 1º relator e DR. IVO ANSELMO, 3º relator da 2ª
turma, compondo o colegiado em razão das férias do titular da 1ª relatoria,
comigo, secretariando os trabalhos. Sem ressalvas, foi aprovada a ata da
Sessão anterior. Participaram da sessão os servidores Michelle Moura,
Andreia Viana, George Miranda, Jedson Ramalho e os estagiários Ana Paula
Pires e Luísa Cutrim. Foram a julgamento os processos pautados e
apresentados em banca, pelas relatorias, todos do sistema PJe, sendo, 04, da
1ª relatoria; 32, da 2ª relatoria, cujos resultados encontram-se em anexo,
exclusiva do PJE. O MM Juiz Marllon sousa da 2ª relatoria adiou para a
próxima pauta de julgamento o processo 22593.54.2016.4.01.3700. PEDIDOS DE
SUSTENTAÇÃO ORAL/PREFERÊNCIAS: não houve. . Nada mais havendo a tratar, às
14h22min, 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.
 
        MARLLON SOUSA 
Juiz Federal Presidente da
1ª Turma Recursal do Maranhão

Documento assinado eletronicamente por Marllon Sousa, Juiz Federal, em 22/06/2022, às 16:22 (horário de
Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código
verificador 15943706 e o código CRC 17B8E89C.

Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 - Bairro Areinha - CEP 65031-900 - São Luís - MA - www.trf1.jus.br/sjma/
0002132-02.2020.4.01.8007 15943706v2


