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ATO PRESI 22 DE 13 DE JANEIRO DE 2017 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 0018942-

15.2016.4.01.8000, e 

Considerando que as sentenças proferidas nos autos dos processos 0020981-

72.2016.4.01.3800 e 0020982-57.2016.4.01.3800 não determinaram a nomeação e posse dos 

candidatos RODRIGO VASLIN DINIZ e RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA, aprovados no XVI 

Concurso para Provimento do Cargo de Juiz Federal Substituto da 1ª Região, tendo sido cumprida 

com o prosseguimento dos referidos candidatos naquele concurso; 

Considerando que as sentenças referidas não transitaram em julgado e que, 
portanto, a nomeação e posse daqueles candidatos se dariam em caráter precário; 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE 655.265/DF, com 
repercussão geral, a vincular, assim, a atuação da Administração, que o requisito de três anos de 
experiência profissional em atividades jurídicas, exigido nos concursos para a Magistratura e 
Ministério Público, deve ser comprovado no momento da inscrição definitiva, tal como previsto no 
item 9.3, letra b, do Edital de abertura do referido concurso; 

Considerando, por fim, o art. 53, da Lei 9.784/99, que preconiza: "A 
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos" e 
a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a Administração “pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”; 

RESOLVE: 
Tornar sem efeito a nomeação dos candidatos RODRIGO VASLIN DINIZ e 

RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA, feita por meio do Ato Presi 1317, de 15 de dezembro de 
2016, publicado em 22 de dezembro daquele mesmo ano. 

 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 


