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A C Ó R D Ã O
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Apelado : Antônia Rodrigues da Silva
Defensor : João Batista de Souza

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  JUSTIFICAÇÃO. 
RETIFICAÇÃO  DOS  DADOS  PESSOAIS  DO  TITULO  DE 
ELEITOR.  AGRICULTORA.  SENTENÇA PROFERIDA EM 
AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

Quando  a  lei  considerar  obrigatória  a  intervenção  do 
Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação, sob 
pena de nulidade do processo (CPC, art. 84). Dessa forma, é 
nulo  o  processo  quando  o  Ministério  Público  não  for 
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir (CPC, 
art. 246, caput).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Ministério 
Público Estadual,  desafiando sentença, fls. 14/16, prolatada pelo Juízo da  Vara 
Única da Comarca de Alagoinha que julgou por sentença a Justificação  Judicial, 
oficiando,  por conseguinte,  o  juízo  da 46° Zona para que  procedesse a  devida 
retificação da profissão da requerente, fazendo constar como sendo agricultora. 

Nas  razões recursais, 17/20, o apelante sustenta que não foi 
intimado para intervir nos autos da Ação de Justificação, exigência do art. 109 da 
Lei 6.015/1973.

Afirma  que  “(...)  a  alteração  de  dados   do  cadastro  eleitoral  
repercute  na  legislação  eleitoral,  cabendo,  tanto  em  um  caso  quanto  em  outro,  a  
intervenção do Ministério Público, haja vista o interesse público na integridade e lisura  
dos documentos públicos (…).”   

 Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  para  que  o 
processo seja anulado a partir do recebimento da inicial, a fim de ser designada 
nova audiência de instrução e julgamento após abertura de vista dos autos ao MP 
para ciência pessoal. 

Contrarrazões,  fls.  25/27,  pela  manutenção  do  julgado, 
porquanto entende o autor que a retificação do cadastro eleitoral foi em relação à 
sua profissão, sendo desnecessária a intervenção ministerial.  

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  33/34, 
opinando pelo provimento do recurso. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graça s Morais Guedes - Relatora

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada  requereu a 
intimação do Ministério Público para atuar na Ação de Justificação, sendo deferido 
pelo  juízo  na  parte  final  do  despacho  à  fl.  13,   no  entanto,  a  escrivania  não 
procedeu como determinado.
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Diante da ausência de intimação e, em consequência a falta 
do  representante  ministerial  na  audiência  de  instrução,  o  juízo  deu 
prosseguimento à Justificação, prolatando sentença, fls. 14/16.

A  Lei  6.015/1973,  em  seu  art.  110,  é  clara  quanto  à 
obrigatoriedade da intervenção do parquet quando a ação tratar de retificação de 
dados em documentos públicos, vejamos:

Art.  110.  Quem  pretender  que  se  restaure,  supra  ou  retifique 
assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas,  que o 
Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, 
no prazo de cinco (5) dias, que correrá em cartório.

O  Código  de  Processo  Civil  nos  artigos  84  e  246  assim 
especificam:

Art. 84. Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério 
Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do 
processo. 

Art.  246.  É  nulo  o  processo,  quando  o  Ministério  Público  não  for 
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. 

Logo, provado que o Ministério Público não foi citado para 
acompanhar/intervir nos autos de Justificação, impõe-se a nulidade do processo a 
partir do momento em que o órgão do parquet deveria ter sido intimado, a teor do 
art. 246, parágrafo único, do CPC.    

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO à Apelação, 
para anular o processo a partir do momento em que o órgão do parquet deveria 
ter sido intimado, a teor do art. 246, parágrafo único, do CPC.    

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  no dia 22 de julho de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 44, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
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Benevides.

Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 01 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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