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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  JUSTIFICAÇÃO.
RETIFICAÇÃO  DE  TÍTULO  ELEITORAL.
PROFISSÃO. PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  PARA  INTERVIR  NO  FEITO.
NULIDADE. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO
PELA  NATUREZA  DA  DEMANDA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 82, III, 84 E 246, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

-  Compete  ao  Ministério  Público  intervir  no  feito,
quando  o  interesse público  restar evidenciado  pela
natureza da lide, consubstanciado na retificação de
título eleitoral, nos moldes do art. 82, III, do Código
de Processo Civil.

-  A ausência  de  intimação  do  Ministério  Público,
quando era obrigatória sua intervenção  como fiscal
da  lei,  acarreta  a  nulidade  do  feito,  consoante  as
disposições dos  arts.  84  e  276,  da  Legislação
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Processual Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Maria Elizeuda de Oliveira Souza ajuizou Ação de
Justificação, visando à retificação de seu título eleitoral, no que diz respeito a sua
profissão.

Termo de audiência com o deferimento do pedido,
fls. 14/16, consignando os seguintes termos:

Pelo  exposto,  estando  realizada  a  audiência  e
considerando tudo o mais que dos autos consta, nos
termos do art.  861 e  seguintes,  do CPC,  Julgo por
Sentença a Presente Justificação Judicial,  para que
produza seus legais e jurídicos efeitos, abstendo-me a
apreciar o mérito da prova. Decorrido o prazo do art.
866, do mesmo diploma legal, entreguem-se os autos
ao  requerente,  independentemente  de  traslado,
procedendo-se  as  devidas  anotações  e  dando-se  a
devida baixa na distribuição.

O Ministério Público do Estado da Paraíba manejou
APELAÇÃO, fls. 17/20, pugnando pela anulação do processo a partir do recebimento
da inicial, tendo em vista a ausência de intimação do  Parquet para  intervenção no
feito.

Contrarrazões ofertadas, fls. 25/27, noticiando que ao
caso em apreço não se aplica o art. 109, da Lei nº 6.015/73, pois para a retificação do
título  eleitoral  basta  a  alegação  da  parte  interessada  juntamente  com  as provas
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documental e testemunhal.

A Procuradoria de Justiça, através da  Dra. Jacilene
Nicolau Faustino  Gomes,  fls.  33/36,  opinou pelo  provimento da apelação com a
decretação da nulidade da sentença.

 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora
pugna  pela  retificação  de  sua  profissão  constante  no  seu  título  eleitoral  nº
373157912/44,  seção  012,  zona  046,  substituindo  a  ocupação  como  “outros”  para
“agricultura”.

Nessa senda, vislumbro que a hipótese vertente diz
respeito à interesse público evidenciado pela natureza da lide, consubstanciado na
retificação de título eleitoral, razão pela qual compete ao Ministério Público intervir
no feito, nos moldes do art. 82, III, do Código de Processo Civil:

Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:
(...)
III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela 
posse da terra rural e nas demais causas em que há 
interesse público evidenciado pela natureza da lide
ou qualidade da parte. - Negritei.

Dessa forma, atuando como fiscal da lei, o Ministério
Público  deverá  ser  intimado  de  todos  os  atos  do  processo,  podendo  colacionar
documentação, requerer diligência e produzir prova em audiência, nos termos do art.
83, do mesmo diploma normativo.

Nesse  diapasão,  do  cotejo  dos  autos,  denota-se  a
ausência  de  intimação  do  Ministério  Público,  porquanto  se  observa  o  prejuízo
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existente  para  o  interesse  público,  vez  que  o  Parquet restou  impossibilitado  de
requerer diligências e produzir acervo probatório em audiência.

Logo,  diante do panorama apresentado,  a ausência
de intimação do Ministério Público, quanto era obrigatória sua intervenção, como é o
caso dos autos, acarreta a nulidade do feito, consoante dispõe os arts. 84 e 276, da
Legislação Processual Civil. Eis os preceptivos legais supracitados:

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. 

E,

Art.  246.  É  nulo  o  processo,  quando  o  Ministério
Público não for intimado a acompanhar o feito em
que deva intervir.
Parágrafo  único.  Se  o  processo  tiver  corrido,  sem
conhecimento do Ministério Público, o juiz o anulará
a partir do momento em que o órgão devia ter sido
intimado.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO  CÍVEL.  JUSTIFICAÇÃO  PARA
RETIFICAÇÃO  EM  TÍTULO  ELEITORAL.
INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
OBRIGATORIEDADE.  PREVISÃO  LEGAL  NOS
ARTS. 84     E 246, AMBOS DO CPC. PROVIMENTO.
Não atuando o  parquet na condição de  custos  legis,
durante  a  instrução  do  feito  em  que  deve  fazê-lo
obrigatoriamente, nulo é o processo, nos termos do
art.  246  do  código  de  processo  civil.  (TJPB;  AC
0001284-24.2012.815.0521;  Segunda  Câmara

Apelação Cível nº 0001233-13.2012.815.0521                                                                                                                                                            4

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%2084&sid=ad53411.7badd378.0.0#JD_CPCart84
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20246&sid=ad53411.7badd378.0.0#JD_CPCart246
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20246&sid=ad53411.7badd378.0.0#JD_CPCart246


Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos William
de Oliveira; DJPB 27/02/2014; Pág. 11).

À  luz  dessas  considerações,  o  Parquet teve  sua
atividade cerceada por não ter sido intimado para acompanhar a demanda em que
deveria intervir,  razão pela qual a sentença deve ser desconstituída,  a fim de ser
determinada a intimação do Ministério Público na Comarca de Origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO,
para anular os atos processuais realizados, a partir do despacho de fl. 13, inclusive, a
fim de oportunizar a intervenção do Ministério Público no feito.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

 Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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