
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE 18 DO CORRENTE 

No processo n. 226.484-54-SJ., relativo à remoção do Sr. Clóvis Navarro da Cruz, para o cargo 
de serventuário do ofício do registro civil das pessoas naturais e anexos de Amandaba, 
comarca de Valparaíso: 

- "O Sr. Clóvis Navarro da Cruz, serventuário do ofício do registro civil das pessoas naturais e 
anexos de Amandaba - comarca de Valparaíso, foi removido, mediante concurso, e por ato 
publicado no "Diário Oficial" de 5 de outubro de 1954, para o cargo do 2.º ofício de notas e 
anexos da comarca de Pedregulho, não tendo, porém, assumido o respectivo exercício dentro 
do prazo de 60 dias, previsto no art. 42 da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

Expirado esse prazo, o Governo houve por bem expedir novo decreto de remoção do mesmo 
serventuário, o que ocasionou o oficio de fls. 22, do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da comarca de 
Pedregulho, em que S. Exa. pede informações, tendo em vista o mencionado art. 42 da Lei n. 
819. Já a fls. 27, o mesmo magistrado oficia novamente, para declarar sua estranheza pela 
nova nomeação do serventuário referido, "de vez que, sendo o último remanescente da lista 
no concurso de remoção e tendo deixado caducar a sua nomeação, deveria ser o cargo provido 
por novo concurso de provas e títulos, inicial de carreira que é". 

A Consultoria Jurídica desta Secretaria opinou (fls. 29 e segs.) no sentido da nulidade do 
segundo ato de remoção, alegando que, sendo de caducidade o prazo estabelecido pelo art. 
42 da Lei n. 819, havia impossibilidade jurídica de expedição do segundo ato de nomeação do 
mesmo serventuário, o que o tornava nulo de pleno direito (Cód. Civil, art. 145, n. V.). 

Não me parece, porém, nulo o referido ato de remoção. O art. 42 da Lei n. 819, de 31 de 
outubro de 1950, diz que "é de sessenta dias o prazo no qual o nomeado, removido ou 
promovido, deverá assumir o exercício das suas funções, sob pena de caducar o seu direito". 

Que direito caduca, na hipótese desse inciso legal? Naturalmente, o do serventuário nomeado. 
E que direito desse serventuário caducará, nessa mesma hipótese? É evidente, o que decorre 
da nomeação. 

De fato, nomeado por ato publicado no órgão oficial de 5 de outubro de 1954, a partir dessa 
data passou a fluir o prazo de 60 dias para a assunção do exercício. Decorrido esse, caducou 
para o serventuário o seu direito à posse, com apoio no título então expedido. 

É claro, todavia, que o mencionado art. 42 da Lei n. 819 não implica em nenhuma restrição à 
faculdade do Estado nomear. Esta continua incólume, intacta. 

Disse o ilustre Dr. Juiz de Direito que, expirado o prazo do aludido art. 42, deve a 
administração pôr novamente a serventia em concurso. Porque? A Lei n. 819 diz que o 
,concurso será realizado mediante comunicação da Secretaria da Justiça ao Egrégio Tribunal, 
quando se verificar vaga de serventia. Essa declaração, que constitui o parágrafo único do art. 
3.º da lei, só pode ser entendida em consonância com o corpo do artigo, segundo os melhores 
ensinamentos da hermenêutica. Ora, o corpo do art. 3.º é que relaciona as hipóteses de 



vacância das serventias, e entre elas se vê a decorrente da caducidade do direito do 
serventuário acaso nomeado, na forma do art. 42. Não se trata, portanto, em face da Lei 819, 
de um caso de vacância da serventia, para o efeito da abertura de concurso. 

Ao meu ver, a caducidade referida importa em anulação do ato de nomeação, ficando o 
mesmo sem qualquer ressonância jurídica. Mas o processo do concurso só se esgota com o 
provimento da serventia, que é a sua finalidade precípua. Inexistente ou anulado o ato da 
nomeação, nem por isso fica prejudicada a faculdade da administração, de completar o 
processo do concurso, efetivando o provimento do cargo, mediante expedição de título de 
nomeação de qualquer dos candidatos habilitados e em condições de ser aproveitado, 
inclusive do próprio nomeado anteriormente, que deixou caducar seu direito preexistente. 

Portanto, nada há a providenciar neste processo, uma vez que segundo consta a fls., o 
nomeado já assumiu o exercício de seu cargo perante a Corregedoria Geral da Justiça e na sua 
comarca. 

Lincoln Feliciano - Secretário da Justiça e Negócios do Interior". 
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