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Concedo ao servidor RODRIGO VASCONCELOS CHEBLI, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, 
Subseção Judiciária de Unai, 10 (dez) dias de trânsito, em decorrência de sua cessão para o Conselho Nacional de Justiça 
para prestar serviços, consoante o disposto no art. 18 da Lei nº 8.112/90.

Brasília, 16 de abril de 2012.
 � Despacho assinado pelo presidente, desembargador federal Olindo Menezes.

EDITAIS

EDITAL DE PERMUTA/ASMAG/JF/005/2012

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e tendo 
em vista as disposições constantes do art. 15 da Resolução/PRESI/COGER 18, de 29/09/2011 e consoante decisão do 
Processo 2.214/2012/TRF1,

Considerando o pedido de permuta entre o Juiz Federal GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES, da 11ª Vara 
Federal – Criminal, e o Juiz Federal JORGE GUSTAVO SERRA DE MACÊDO COSTA, da 34ª Vara – JEF, da Seção 
Judiciária do Estado de Minas Gerais,

RESOLVE:
I – Expedir Edital, com prazo de 5 (cinco) dias úteis, a fim de permitir a habilitação de eventuais candidatos preferenciais 

da mesma seção judiciária.
II – No mesmo prazo, qualquer interessado mais antigo, lotado em seção ou subseção judiciária diversa daquelas 

envolvidas na permuta, poderá impugnar o requerimento, inclusive para manifestar interesse em ocupar, no futuro, 
qualquer daquelas varas, por remoção.

III – Havendo mais de um pedido, e estando os requerentes em igualdade de condições, terá preferência o do juiz 
federal mais antigo, salvo se o interesse do serviço assim não o recomendar, a critério da Corte Especial Administrativa.

IV – O magistrado poderá desistir do requerimento de permuta até 5 (cinco) dias úteis a contar do término do prazo 
do edital previsto no caput deste artigo. É vedada a desistência da desistência.

II – Os interessados deverão se manifestar unicamente pelo email da ASMAG – asmag@trf1.jus.br, em mensagem 
com assunto permuta edital 005, indicando sua fundamentação, impreterivelmente, às 19 horas do último dia (horário 
de Brasília).

Brasília, 16 de abril de 2012.

 � Edital assinado pelo presidente, desembargador federal Olindo Menezes.


