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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0003582-47.2014.2.00.0000

Em cumprimento ao despacho prolatado pelo Excelentíssimo Corregedor

Nacional  de  Justiça,  o  Ministério  Público  Federal  apresenta  o  presente  Parecer  em face  das

manifestações acostadas aos presentes autos pelas Corregedorias Estaduais.

Em apertada síntese, as manifestações apresentadas pelas Corregedorias

dos estados do Maranhão (f. 445-447), Alagoas (f. 461-464), Acre (f. 472-477), Pará (f. 636-656)

e  Amapá  (f.  667-668)  comunicaram o  cumprimento  da  lei  nº  6.739/79  com o  consequente

cancelamento administrativo de títulos registrais.

Em sentido oposto as Corregedorias dos estados do Rio Grande do Norte

(f. 455 – 460), Santa Catarina (f. 465-470), Mato Grosso (f. 510-528) e Minas Gerais(f. 634-635)

apresentaram o seu entendimento pela impossibilidade de cancelamento, nos termos da lei, com a

consequente possibilidade apenas na esfera judicial.

Em uma posição intermediária a Corregedoria Estadual dos Estados de

São Paulo (f. 344-438) e Piauí (f. 533-543) apontam a possibilidade de cancelamento na esfera

administrativa adstrito às denominadas nulidades formais ou extrínsecas, “(...) vale dizer, aquele

inerente  ao  próprio  registro  imobiliário  e  seus  aspectos  legais  de  formação,  bem  como

considerando os princípios registrais que regem o ato.”

E, por derradeiro as manifestações das Corregedorias do Distrito Federal
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(f. 451 – 453) e dos Estados de Rondônia (f. 478-495), Paraíba(f. 496-499), Paraná (f. 500 e f.

659), Bahia (f. 501-506), Pernambuco (f. 507), Espírito Santo  (f. 529-531), Mato Grosso do Sul

(f. 532), Rio Grande do Sul (f. 545-550), Roraima (f. 552-554), Rio de Janeiro (f. 557-613),

Tocantins (f. 614-616), Goiás (f. 617-630), Ceará(f. 657-658), Sergipe (f. 666-667) e Amazonas

(f.  674-681) apontaram a inexistência  de normas sobre o tema.  De forma explícita,  algumas

Corregedorias como a do Estado do Rio de Janeiro, Goiás e Paraná solicitaram a expedição de

norma uniformizadora de âmbito nacional conforme se depreende dos seguintes trechos:

“Como se verá adiante, a questão é complexa e, de fato, sugere a
sua uniformização a nível nacional, hipótese em que o Conselho
Nacional  de  Justiça  terá  que  avaliar  e  sopesar  os  importantes
aspectos jurídicos envolvidos no enfrentamento da matéria” (Rio
de Janeiro)”
“Nesse  sentido,  considero  salutar  a  edição  de  ato  normativo
nacional  para  que  as  medidas  adotadas  pelas  Corregedorias
Gerais de Justiça sejam uniformes em todo o território”(Goiás)
“Assim, opino no sentido de aguardar a manifestação do Conselho
Nacional  de Justiça  que  irá  regulamentar  a  matéria  no  âmbito
nacional” (Paraná).

É o relatório. 

À  luz  do  sucinto  relatório  exposto  temos  a  densificação  fática  das

hipóteses  jurídicas  trazidas  a esta Colenda Corregedoria no presente pedido de providências.

Conforme  se  depreende  da  inicial,  “a presente  representação  visa  à  defesa  do  Patrimônio

Público e Social, direito difuso sob a tutela pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, conforme

artigo 129, da Constituição Federal, e artigo 6°, da Lei Complementar 75/93, tendo em vista a

postura de grande parte das Corregedorias Gerais de Justiça dos Tribunais de Justiça  dos

Estados  em negar  vigência  e  aplicação  ao prescrito  pela  lei  6.739/79,  que  dispõe  sobre  o

cancelamento administrativo de registros e matrículas de imóveis rurais”  com o consequente

pedido de  “(...)imposição de determinação a todas as Corregedorias Gerais de Justiça dos

Tribunais  de  Justiça  dos  Estados  para  que reconheçam a vigência  e  apliquem  de  forma

efetiva o disposto na lei 6. 739/79, de forma a exercerem plenamente as funções administrativas

previstas neste diploma federal, fixando prazo razoável a fim de ser editada regulamentação

infralegal neste sentido”.

Mediante confronto da situação hipotética narrada na inicial, derivada de

dados parciais,  com as  informações  completas  contidas  nos  autos  temos,  s.m.j.  as  seguintes

conclusões: a) Apenas 5 (cinco) Corregedorias Estaduais cumprem integralmente o disposto na

lei nº 6.739/79; b) 6 (Seis) Corregedorias Estaduais recusam validade/aplicabilidade ao disposto
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na lei nº 6.739/79; e, c) 16 (Dezesseis) Corregedorias Estaduais situam-se na zona cinzenta do

não cumprimento pela ausência de provocação por parte do legitimado e/ou ausência de norma

regulamentadora no âmbito estadual.

Logo, em uma análise sintética,  plenamente cabível a  determinação a

todas  as  Corregedorias  Gerais  de  Justiça  dos  Tribunais  de  Justiça  dos  Estados  para que

reconheçam a vigência e apliquem de forma efetiva o disposto na lei 6. 739/79 com edição de

norma regulamentadora neste sentido.

Em  uma  análise  ampliada,  com  fulcro  nas  premissas  postas  para

denegação de vigência da norma em apreço, temos que melhor sorte não assiste aos que negam a

sua  vigência.  Na petição  inicial  e,  igualmente,  na  manifestação são  esgrimidos  os  seguintes

argumentos:  (i)  os  cancelamentos  administrativos  de  matrículas  e  registros  apenas  seriam

possíveis  nas  hipóteses  de  vícios  formais;  (ii)  existe  reserva  de  jurisdição  para  os  casos  de

cancelamentos  baseados em títulos  nulos.  Aos argumentos  em apreço é acrescido o de não-

recepção da Lei nº 6.739/79 pela Constituição Federal pela não preservação dos princípios do

contraditório e ampla defesa (Santa Catarina e Mato Grosso).

Passando a enfrentar cada um desses argumentos, em primeiro lugar, a

restrição dos cancelamentos administrativos apenas à hipótese de vícios formais na lavratura das

matrículas e registros não se coaduna com a letra nem o espírito da lei. 

 Da simples leitura da primeira parte do artigo 1°, da lei 6.739/79 (“A

requerimento  de  pessoa  jurídica  de  direito  público  ao  Corregedor-Geral  da  Justiça,  são

declarados inexistentes e cancelados a matrícula e o registro de imóvel rural vinculado a título

nulo de pleno direito ... ") percebe-se que o texto legal permite amplamente ao Corregedor Geral

de Justiça não somente o cancelamento em casos de vícios formais constatados nas matrículas e

registros, mas também em casos de vícios materiais, isto é, quando os títulos que fundamentam

os atos registrais são comprovadamente nulos. 

E essa interpretação é consentânea com a finalidade da lei,  qual  seja,

combater todas formas de grilagem de terras, afinal, restringir a sua aplicação às hipóteses vícios

formais torna redundante a sua existência, haja vista que a própria Lei de Registros Públicos já

prevê  o  poder-dever  dos  Oficiais  de  Registro  em  proceder  a  cancelamentos  (art.  250,  lei

6.015/73),  conforme  explicitamente  previsto  no  Art.  214  da  lei  6.015/73,  in  verbis:  “as

nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de

ação direta”. Aliás, consigne-se que desde a Exposição de Motivos já havia o claro intento de se

criar um instrumento jurídico capaz de celeremente expurgar do universo registra! atos baseados
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em títulos nulos, ainda que formalmente corretos, senão veja-se: 

"O anteprojeto cuida dos registros inexistentes e não dos registros
imobiliários nulos, já disciplinados pela lei vigente de Registros
Públicos e cujo cancelamento depende de decisão judicial. 
A aquisição da propriedade imóvel no Brasil se compõe de dois
momentos de igual magnitude: a investidura e a transcrição, ou
seja, em primeiro lugar; a existência de título que consubstancie o
direito  ao  domínio  e  seja  considerado  registrável  pela  lei
brasileira  e  em  seguida  o  registro  de  tal  título  pelo  Oficial
competente. 
Levado,  pois,  a  registro,  título  formalmente  válido  –  a  conter
direito inscritível e classificado o título por lei como registrável –
o  assento  concernente  gerará  a  presunção  'juris  tantum'  de
domínio, a favor de quem apontado no título como proprietário. 
Em contrapartida, levado a registro documento que não configure
a transferência da propriedade imóvel, ou ainda não  tido como
registrável pela lei nacional, o registro dele não consubstanciará a
aquisição  do domínio nem dará lugar à presunção deste. 
Faltante  o  título  hábil  não  terá  ocorrido  a  investidura,  fase
indispensável da aquisição do domínio e o assentamento realizado
no livro 2 pelo Oficial implicará em erro administrativo manifesto.
Em  tais  hipóteses  de  erro  evidente  do  serventuário,  quando
relativas a imóvel rural, propõe o anteprojeto se possa desfazer a
transcrição   por  ato  (Provimento)  do  Corregedor-Geral  da
Justiça". 

Não por outras razões, o Conselho Nacional de Justiça vem afastando

certa tendência da doutrina e da jurisprudência mais conservadoras em negar vigência ao texto da

lei  federal  em  comento,  tal  como  pode  ser  visto  no  Pedido  de  Providências  n.0  0001943-

67.2009.2.00.0000, relatado pelo ex-Corregedor Nacional de Justiça, Ministro GILSON DIPP: 

"A doutrina, e majoritariamente a jurisprudência, vêm assentando
a  viabilidade  do  cancelamento  administrativo  de  registros  de
imóveis reservando-o, porém, a casos de irregularidade de forma
do  registro;  para  a  sanatório  da  nulidade  (dita  plena)  dos
registros, quando a causa é a dos títulos, caberia apenas a ação
judicial. 
E nessa linha de compreensão que se têm orientado as diversas
instituições  de  controle  dos  serviços  extrajudiciais  a  cargo  do
Poder  Judiciário.  E  é  com  base  nessas  considerações  que  as
deliberações  administrativas,  quando  editadas  em  desfavor  dos
registros, têm sido atacadas e de regra desfeitas pelos tribunais ao
argumento  de  reserva  de  jurisdição.  Igual,  não  por  acaso,  as
deliberações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará seguiram a
mesma linha de orientação. 
Os  precedentes  do  Conselho  Nacional  de  Justica  acima
mencionados, nada obstante, adotaram indiscriminadamente a via
administrativa  e  o  fizeram.  a  meu  juízo.  corretamente.  no
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pressuposto de sua manifesta adequação. Apesar disso. não deram
eles a devida saliência aos fundamentos que lhe abonam a tese.
não os explicitaram adequadamente ou não os exploraram com a
exigível  profundidade.  o que.  penso.  se deva aqui.  por todos os
motivos. expor e reiterar à exaustão.”

Rechaçado,  portanto,  este  argumento,  em segundo lugar.  melhor  sorte

não merece a  tese de  que  existe  reserva de jurisdição  para o  cancelamento  de matrículas  e

registros de imóveis. Veja-se que esta alegação está calcada em regra prevista no artigo 1.245, §

2°, do Código Civil, o qual prevê que "enquanto não se promover; por meio de ação própria, a

decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser

havido como dono do imóvel." Contudo, tal regra não é universalmente válida, senão veja-se.

Ao  lado  do  disposto  no  Código  Civil,  vige  hodiernamente  outras

hipóteses  de  cancelamento  de  registros  e  matrículas,  como  o  já  transcrito  artigo  1°  da  lei

6.739/79 e o artigo 250, da Lei de Registros Públicos, in verbis:

"Art.  250-  Far-se-á o cancelamento:  (incluído  pela Lei  n"  6.216,  de
1975) 
I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; (incluído

pela Lei n° 6.216, de 1975)
II- a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato

registrado,  se  capazes,  com  as  firmas  reconhecidas  por  tabelião;
(incluído pela Lei 11° 6.216, de 1975)
III  -  A requerimento  do interessado,  instruído com documento  hábil.

(incluído pela Lei 11° 6.216, de 1975) 
IV -  a  requerimento  da Fazenda  Pública,  instruído  com certidão de

conclusão de processo administrativo que declarou, na forma da lei, a
rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de
imóvel  rural,  expedido  para  fins  de  regularização  fundiária,  e  a
reversão do imóvel ao patrimônio público. (Incluído pela Lei nº 11.952,
de 2009)
No mesmo vetor  temos  a  doutrina  de BENATTI,  TRECANNI et  alli

(2015):
“Logo se vê que nada há de inconstitucional em que as Corregedorias

de Justiça procedam a declaração de nulidade de registros imobiliários
na forma da Lei nº 6.379/79, uma detectada a nulidade, o que está em
pleno  acordo  com inteligência  sobre  o  tema  já  exposta  pelo  Excelso
Pretório.
As práticas criminosas de grilagem de terras vêm gerando insegurança

nos negócios jurídicos, dificultando as transações de terras,impedindo
investimentos  importantes,  prejudicando  sensivelmente  o
desenvolvimento  socioeconômico  do  Estado,  cabendo,  portanto,  ao
Poder Público, no âmbito das atribuições que lhe foram conferidas, usar
os meios e instrumentos legais em defesa do interesse da coletividade.
E esse poder de agir, do ente público, deixa de ser uma faculdade para

ser uma imposição, um dever.
Não se pode negar que o art. 1.245, caput, do Código Civil atual realça

a importância do Registro de Imóveis,  ao determinar que transfere-se
entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativa no
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Registro de Imóveis.
Entretanto,  por  evidente,  esse  ato  diz  respeito  ao  registro  de  título

idôneo, admitido pelo Código Civil e pelo art. 221 da Lei nº 6.015/73, e
é óbvio que se trata de procedimento legal gerando normalmente os
direitos de propriedade sobre o respectivo imóvel.
Quando, porém, esse registro envolve documento inidôneo para operar

a configuração do domínio e a presunção resultante, resta este registro
inteiramente contrário às exigências do Código Civil e às do art. 221 da
Lei nº 6.015/73, e, portanto, sendo comprovadamente não registrável é
claro  que  se  trata  de  ato  ilícito,  criminoso,  que  deve  ser  declarado
inexistente,  e  que  deve ser  cancelado,  para  que não siga produzindo
efeitos danosos contra a coletividade.
Portanto,  é  neste  contexto  que  deve  se  interpretar  o  §2º  do  mesmo

artigo 1.245 do CC, de que enquanto não se promover, por meio de ação
própria,  a  decretação  de  invalidade  do  registro,  e  o  respectivo
cancelamento,o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel,
neste caso, coerente com o sistema de estrita legalidade, somente pode
tratar a lei, de título válido e não de nulidade do título, portanto, exige a
via  judicial,  somente  quando se  trata  de alguma mácula  de pequena
monta  no registro,  daí  falar  a  lei  inclusive  apenas  em invalidade,  e,
portanto, não remonta a uma nulidade do título registrado, que vicia de
forma inarredável o registro.”1

Assim sendo, diante da legislação em vigor, é de meridiana clareza que

não  existe  reserva  de  jurisdição  no  ato  de  cancelamento,  convivendo  em  plena  harmonia

hipóteses em que a via judicial é inafastável e outras em que a autoridade administrativa pode

tomar providências autonomamente. As primeiras são primordialmente aquelas em que estejam

em jogo interesses privados, regulados pelo Código Civil, enquanto as segundas dizem respeito à

prevalência  do  interesse  público  sobre  o  privado,  sendo  o  Poder  Público  interessado  em

resguardar o seu patrimônio. 

 Dessa forma, impõe-se seja expurgada a visão civilista e privatista que

coloca o Código Civil  como conjunto  de normas  reguladoras  de todas  as  relações  jurídicas,

menosprezando a legislação extravagante e submetendo o Poder Público a determinações legais

que a ele não são dirigidas.

Em  relação  ao  argumento  de  não-recepção  da  Lei  nº  6.739/79,

concordamos parcialmente. Vislumbra-se que duas são as formas de as Corregedorias Gerais de

Justiça observarem a lei federal sem malferir o texto constitucional, a saber.

Ao  se  deparar  com  indícios  de  fraudes  que  levaram  à  apropriação

indevida  de  terras  públicas,  em  regra,  todos  os  entes  públicos  responsáveis  devem

inevitavelmente  instaurar  o  competente  processo  administrativo,  a  fim  de  levantar  dados  e

1 ROCHA,  Ibraim;  TRECCANI,  Girolamo  Domenico;  BENATTI,  José  Heder;  HABER,  Lilian  Mendes;
CHAVES, Rogério Arthur Friza. Manual de Direito Agrário Constitucional: lições de Direito Agroambiental. 2ª.
Ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015.
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informações,  o  que,  em  momento  oportuno,  demandará  o  chamamento  do  interessado  e  a

abertura de prazo para a apresentação de defesa do seu suposto direito de propriedade, na linha

do preconizado pela lei n. 9.784/99, acaso inexistente legislação específica. Apenas ao final de

toda essa instrução, a autoridade administrativa do órgão de terras concluirá pela validade ou não

do título de domínio em análise. 

 Sendo assim, constatada a plena nulidade do título, para o cancelamento

da  matrícula  e  do  registro  imobiliário,  nos  termos  do  artigo  1°  da  lei  n.  6.739/79,  é

imprescindível  a  apresentação  de  provas  robustas  da  pretensão,  as  quais  devem  estar

materializadas na íntegra do processo administrativo. 

 Logo, nesta hipótese, anteriormente ao cancelamento pelo Corregedor

Geral de Justiça, restará plenamente observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem

como a todas as demais garantias que compõem o devido processo legal, não havendo óbices

para que, na via administrativa, seja acolhido o pleito de cancelamento de matrículas e registros. 

 Aliás,  confira-se  que  este  entendimento  possui  amplo  respaldo  na

jusrisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ATO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO
AMAZONAS.  CANCELAMENTO  DE  REGISTRO  IMÓVEIS  RURAIS.
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  INSTAURADO  PELO  INCRA.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E
DO CONTRADITÓRIO. 1. Oportunizada à recorrente, em procedimento
administrativo,  a  demonstração  da  regularidade  da  cadeia  dominial
acerca  dos  imóveis  de  que  se  reputa  proprietária,  e  falhando  na
respectiva  comprovação,  não  se  vislumbra  ofensa  aos  princípios  do
contraditório e da ampla defesa, carecendo, portanto, a pretensão posta
no mandado de segurança, de direito líquido e certo. 2. O provimento
que determinou o cancelamento  dos registros  irregulares  encontra-se
em consonância com a legislação (Lei n° 6.739/79, art. 1°), não havendo
que se falar, também, em ofensa ao princípio da legalidade. 3. Recurso
ordinário a que se nega provimento." (STJ, 3' Turma, RMS 32.227/AM,
Rei. Min Vasco Della Giustiua, j. 16.12.2010, v.u, Dje 02.02.2011.)”

Nada  obstante,  é  fato  que,  em  alguns  casos,  os  requerimentos  de

cancelamento apresentados podem não ter sido corretamente instruídos ou haver alguma dúvida a

respeito da absoluta nulidade do título em análise. 

Nesta situação, além do indeferimento do cancelamento que, pensa-se,

deva ficar restrito para hipótese extremas, é de todo recomendável que as Corregedorias Gerais

de Justiça, fazendo valer a atribuição a elas conferidas pela lei 6.739/79, regulamentem um iter

procedimental em que possam ser colhidos elementos de fato, bem como oportunizado amplo
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direito de defesa aos interessados. 

 Veja-se  que  o  Tribunal  de  Justiça  do  Pará,  mais  especificamente  a

Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, editou, em cumprimento à decisão no Pedido

de  Providências  nº  0001943-  67.2009.2.00.000,  o  Provimento  Conjunto  nº  10/2012  -  CJCI-

CJRMB,  que  exemplarmente  regulamentou  a  matéria  e  conferiu  plena  efetividade  à  sua

atribuição prevista no artigo 1°, da lei 6.739/79. 

 Estas igualmente são as conclusões de ROCHA et alli:

É incontestável,  tratar-se de nulidade de registros sob a qual  nascem
supostos direitos de propriedade feitos nos cartórios das Comarcas do
interior  fundados  em  documentos  inábeis  de  sequer  ser  levado  a
registro,  em  consequência  poderia  e  deveria  ser  decretada  a  sua
nulidade,  por  decisão  direta  da  nobre  Corregedoria  de  Justiça  dos
Estados,  quando requerido por pessoa jurídica de direito  público,  na
forma do artigo 1º da Lei nº 6.379/79.
E  nem se  diga,  que  tal  procedimento  viola  o  contraditório,  pois  na
verdade como já decidido pelo Supremo apenas se defere ao particular
outro momento de impugnar o ato da corregedoria.
E, por evidente, também não se diga que tal procedimento de declaração
administrativa da nulidade não seria possível tendo em vista a regra do
§1º do artigo 214 da Lei nº 6.015/73, incluído pela Lei nº 10.931/2004,
que  determina  que  a  nulidade  será  decretada  depois  de  ouvidos  os
atingidos, pois na verdade, esta regra apenas cria uma regra de oitiva
administrativa  sem  que  se  exclua  a  possibilidade  de  decretação  de
nulidade, mas, por outro lado, em situações graves nas quais atingido o
interesse  público,  pode  ser  deferida  de  tutela  antecipada  no
procedimento  administrativo,  aplicando-se  por  analogia  as  regras  do
art. 273 do CPC, até mesmo porque, feito dentro do regime especifico da
Lei  nº  6.739/79,  perfeitamente  constitucional,  como  declarado  pela
Suprema Corte, e que tem procedimento próprio.
Entrementes, deve ser deixado claro que ainda que possível de plano a
declaração de nulidade, como medida de antecipação de tutela,isto não
exclui  e  nem  obsta  que  este  seja  declarado  no  bojo  de  processo
administrativo  invalidador,  precedida  de  oitiva  prévia  do
interessado,conforme preceitua boa parte da doutrina administrativista.
 Alerta-se que a invalidação de matrículas tidas como nulas, para que
sejam  invalidadas,  devem  necessariamente  passar  pelo  devido
procedimento administrativo invalidador, procedimento este já previsto
na Lei nº 6.739/1979.
O art. 1º desta lei estabelece que:
Art.  1º  –  A  requerimento  de  pessoa  jurídica  de  direito  público  ao
corregedor-geral da justiça, são declarados inexistentes e cancelados a
matrícula e o registro de imóvel rural vinculado a título nulo de pleno
direito, ou feitos em   desacordo com os artigos 221 e segs. da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei nº 6.216, de 30 de
junho de 1975.
§1º – Editado e cumprido o ato, que deve ser fundamentado em provas
irrefutáveis,  proceder-se-á,  no  qüinqüídio  subseqüente,  à  notificação
pessoal:
a)  da  pessoa  cujo  nome  constava  na  matrícula  ou  no  registro
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cancelados;
b) do titular do direito real, inscrito ou registrado, do imóvel vinculado
ao registro cancelado.
§2º – Havendo outros registros, em cadeia com o registro cancelado, os
titulares de domínio do imóvel e quem tenha sobre o bem direitos reais
inscritos  ou  registrados  serão também notificados,  na  forma prevista
neste artigo.
§3º  –  Inviável  a  notificação  prevista  neste  artigo  ou  porque  o
destinatário não tenha sido encontrado, far-se-á por edital:
a) afixado na sede da comarca ou do Tribunal de Justiça respectivos; e
b) publicado uma vez na imprensa oficial e três vezes, e com destaque,
em jornal de grande circulação da sede da comarca, ou, se não houver,
da capital do Estado ou do Território.
§4º  –  O  edital  será  afixado  e  publicado  no  prazo  de  30  (trinta)
dias,contados da data em que for cumprido o ato do corregedor-geral.2

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL requer  o

provimento  do  presente  pedido  de  providência,  a  fim  de  que  seja  determinado  a  todas  as

Corregedorias  Gerais  de  Justiça  dos  Tribunais  de  Justiça  dos  Estados  para  que

reconheçam uniformemente a vigência e apliquem de forma efetiva o disposto na lei  6.

739/79, de forma a exercerem plenamente as funções administrativas previstas neste diploma

federal, fixando prazo razoável a fim de ser editada regulamentação infralegal neste sentido.

Dourados/MS, 23 de junho de 2017.

MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA
PROCURADOR DA REPÚBLICA

2 Idem.
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