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O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO:

ENIO LAÉRCIO CHAPPUIS, qualificado nos autos, formula requerimento de

vacância do cargo de Juiz Federal Substituto, retroativa a 2 de junho de 2014, data

em que tomou posse como titular do Cartório de Registro de Imóveis, Registro de

Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais, da

Comarca de Novo Gama (GO), assim como de "acertamento financeiro" de valores

relativos a fér ias não gozadas, e de resti tuição de certidões de tempo de serviço

apresentadas, além de fornecimento de certidão de tempo de serviço, pelo

Tribunal, "a fim de serem apresentadas junto ao INSS em razão do novo regime previdenciário do

requerente" (f l. 03).

Informa que requereu, anter iormente, licença para trato de assuntos

particulares, pedido que foi indeferido por esta Corte Especial Administrat iva, razão

do atual requerimento.

Juntou documentos (fls. 05-30).

Manifestação da Assessoria de Assuntos da Magistratura (fl. 31), informando

que este Tribunal já deferiu vacância a magistrados aprovados em concurso público

para ingresso nas Atividades Notariais e de Registros, indicando os respectivos

processos.

Foi determinada a distr ibuição a esta relatoria, por prevenção ao Processo

Administrat ivo n. 3.042/2014 -- TRF 1.

É o relatório.

Dês. Federal DANIEL PÁEâ'RI

Relator
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O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO:

Entre as formas de vacância do cargo público, previstas no art. 33 da Lei n.

8.112/1990, encontra-se a "posse em outro cargo inacumulavel" (inciso VIII).

Conforme comprovado nos autos (fl. 19), o ora requerente recebeu "outorga de

delegação do serviço do Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas

Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdição e Tutelas da Comarca de Novo Gama",

Estado de Goiás, at ividade inacumulavel com o cargo de Juiz Federal.

O questionamento que se poderia opor é se a delegação outorgada configura

exercíc io de cargo públ ico.

Por ocasião do exame do pedido de licença para t ratar de interesses

part iculares, analisei a questão, chegando à conclusão, com base em precedente do

Supremo Tribunal Federal, de que tal atividade não configura o exercício de cargo

público, verbis:

AÇÃO DIRETA DE l NCONSTITUCION ALIDADE. PROVIMENTO N.
055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS. l N APLICABILIDADE. EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER
PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. O art igo 40, § 1°, inciso II, da Consti tuição do Brasil, na redação que
lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efet ivos da
União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios -
incluídas as autarquias e fundações.

2. Os serviços de registros públicos, cartorár ios e notariais são
exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público - serviço
público não-privat ivo.
3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto

não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo
público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a
compulsor iedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88
aposentador ia compulsória aos setenta anos de idade.
4. Ação direta de inconsti tucionalidade julgada procedente.

(ADI 2.602-0/MG - Relator para acórdão Ministro Eros Grau)

Ocorre que este Tribunal, em mais de uma oportunidade, concedeu vacância
r

de cargo de Juiz Federal, como se vê do processo 3.220/2006 - TRF1, no qual fo\

declarado vago o cargo de Juiz Federal ocupado pelo Dr. CLOVES BARBOSA DE

SIQUEIRA, "em virtude de posse em outro cargo inacumulavel, nos termos do art. 33, inciso VIII,
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da Lei n. 8.112/90 c/c o art. 52 da Lei n. 5.010/66", e do processo n. 764/2012 - TRF1, no

qual foi declarado vago o cargo de Juiz Federal Substituto ocupado pelo Dr.

RODRIGO ESPERANÇA BORBA, com a mesma fundamentação legal.

Também os Tribunais Regionais Federais da 2a e da 4a Regiões declararam a

vacância de cargos ocupados por juizes federais, consoante documentos juntados

ao processo n. 3.220/2006.

Ante o exposto, voto pelo deferimento do pedido de vacância do cargo de Juiz

Federal Substi tuto, antes ocupado pelo Dr. ENIO LAÉRCIO CHAPPUIS.

Igualmente, voto pelo deferimento do pedido de restituição de certidões de

tempo de serviço apresentadas e pela expedição de certidão atualizada, por este

Tribunal, na forma requerida.

Quanto ao pedido de "acertamento financeiro", o requerente indica fér ias não

gozadas referentes aos exercícios de 2013 e 2014, informando que já recebeu 1/3

relativo ao primeiro período de 2013, e pleiteando o pagamento do 2° período de

2013 e do 1° período de 2014, ambos com acréscimo de 1/3. Verif ico, porém, que a

informação da Assessor ia de Assuntos da Magistratura não se pronunciou a respeito

desse pedido, cujo deferimento dependerá da confirmação da situação do

requerente.

É o meu voto.

Dês. Federa
Relator
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.291/2014 - TRF1

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO

RELATOR P/ACÓRDÃO : DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA

INTERESSADO : ÊNIO LAÉRCIO CHAPPUIS

ASSUNTO : PEDIDO DE VACÂNCIA

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. VACÂNCIA DO CARGO
PÚBLICO. POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL (TITULAR DE CARTÓRIO). ART. 33,
VIII, DA LEI 8.112/90 C/C ART. 52 DA LEI 5.010/66. DIVERSIDADE DE REGIMES JURÍDICOS.
PEDIDO INDEFERIDO. RECEBIMENTO DO PLEITO COMO PEDIDO DE EXONERAÇÃO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS 12107/DF
(2006/0165189-6), o instituto da vacância, por posse em outro cargo inacumulável, somente é
cabível quando houver identidade de regime jurídico entre os cargos.

2. A assunção pelo requerente de delegação de cartório, cujo regime jurídico é distinto daquele a
que vinculado o cargo de juiz federal, de caráter vitalício e, portanto, não sujeita a estágio
probatório, não autoriza o deferimento do pedido de vacância formulado com base no art. 33, VIII,
da Lei 8.112/90, impondo-se o seu recebimento como pedido de exoneração, a partir da data da
posse na aludida delegação.

3. Pedido de vacância indeferido. Recebimento como pedido de exoneração.

ACÓRDÃO

Decide a Corte Especial Administrativa, por maioria, indeferir o pedido de vacância
e recebê-lo como pedido de exoneração.

Corte Especial Administrativa do TRF da 1a Região - - 23/10/2014 (data do
julgamento).

Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUS>
Relator p/acórdão

TRF T REGlAO/IMP 15-02-05
Criado por tr301017
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