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Transferência de Domicílio. Princípio da Fungibilidade.
Erro Grosseiro. Não aplicação.
1. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a
utilização de instrumentos jurídicos da mesma espécie,
apresentados perante em uma mesma instância judicial.
2. O princípio da fungibilidade não autoriza que
impugnação seja conhecida como recurso e o recurso
seguinte, apresentado pela parte contrária contra a
decisão que julgou a impugnação, seja recebido como
contrarrazões.
3. Nos termos da Lei 6.992, de 1982 e do art. 18, §5 0 da
Rês.-TSE n° 21.538, de 2003, da decisão que defere a
transferência de domicilio eleitoral "poderá recorrer
qualquer delegado de partido político no prazo de dez
dias, contados da colocação da respectiva listagem à
disposição dos partidos, o que deverá ocorrer nos dias 1°
e 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte, ainda
que tenham sido exibidas ao requerente antes dessas
datas e mesmo que os partidos não as consultem
(Lei n° 6.996182, art. 80)".
4. O oferecimento de impugnação ao Juiz quando cabível
recurso para o Tribunal constitui erro grosseiro não tem oç
condão de afastar o trânsito em julgado da decisão
primeiro grau.
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5. Recurso provido para reconhecer o trânsito em julgado
da decisão que deferiu a transferência do eleitor.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em prover o recurso, nos termos das notas de julgamento.
Brasília, 9 de

lo de 2013.

^S

MINI 0 HENRIQUE N^EVES D SILVA -

RE LA TOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhora Presidente, o Recorrente Agripino Botelho Barreto requereu a
transferência do seu domicilio eleitoral do Município de Mucuri/BA para a
cidade de Serra dos Aimorés. A transferência foi inicialmente deferida pelo Juiz
Eleitoral, em decisão publicada em 22.9.2011. Em seguida, o Juiz Eleitoral
determinou a publicação de edital.
Contra o deferimento, o Partido Político recorrido ofereceu
impugnação, na forma do art. 57 do Código Eleitoral. O Juiz, ao receber a
impugnação, julgou-a imediatamente procedente e indeferiu a transferência de
domicílio.
O eleitor recorreu para o Tribunal Regional, alegando
cerceamento de defesa e transito em julgado da primeira decisão que deferira
a transferência e fora publicada em 22.9.2011, sendo que o respectivo edital
para impugnação somente veio a ser divulgado em 3.10.2011. No mérito,
pugnou pela manutenção da sua transferência, em razão do seu vínculo com o
município.
O Partido ofereceu contrarrazões ao recurso.
O Tribunal Regional reconheceu a inadequação da via eleita
por entender que o rito previsto no art. 57 do Código Eleitoral foi substituído
pelo procedimento previsto na Lei n° 6.996182 e regulado pela Res.-TSE
n° 21.53812003. Considerou-se, assim, que, ao invés de impugnação ao
pedido de transferência na forma do citado art. 57, seria cabível recurso para o
Tribunal Regional na forma prevista no art. 18 da mencionada resolução contra
a decisão que deferira a transferência eleitoral. Com essas razões, o acórdão
recorrido anulou a sentença na qual o Juiz Eleitoral acatou sumariamente a
impugnação.
Em seguida, o acórdão regional entendeu aplicável na espécie
o princípio da fungibilidade recursal. Por isso considerou que a impugnação
formulada pelo partido, com base no art. 57 do Código Eleitoral, poderia ser
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recebida como o recurso previsto no art. 7 0 da Lei n° 6.992/82. Entendeu,
também, que o recurso manejado pelo eleitor contra a segunda decisão do
Juiz Eleitoral (que indeferira a transferência de seu domicílio e foi anulada pelo
acórdão regional) deveria ser recebido como contrarrazões à impugnação
formulada pelo Partido, que, como dito, foi recebida como recurso contra a
primeira decisão que deferiu a transferência de domicílio.
Dessa forma, aplicando o princípio da fungibilidade, o acórdão
regional apreciou a impugnação oferecida pelo partido como recurso e lhe deu
provimento para determinar o cancelamento da transferência do domicílio por
entender não comprovada, no caso, a residência mínima pelo prazo legal.
No recurso especial, o agravante alega a violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, apontando como violado o
art. 50, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 7 0 da Lei
n°6.996/82 e 18 da Res.-TSE n°21.538.
No mérito, invocando o art. 249, § 2 1 , do CPC, assevera que o
acórdão regional teria negado vigência aos arts. 42 e 55, §1°, III, do Código
Eleitoral, pois, além de registrar a existência do contrato de locação, a decisão
recorrida também mencionou a existência de "contrato de compra e venda de
cana-de-açúcar em que figuram como partes empresa sediada no Município de
Serra dos Aimorés e o pai do recorrente" e "o fato de o recorrente ser acionista
de empresa sediada naquele município".
O recurso especial não foi admitido pela Presidência do
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Ao examinar o agravo de instrumento, entendi que ele atacava
suficientemente a decisão agravada e que o recurso especial mereceria melhor
exame, razão pela qual dei provimento ao agravo para permitir a subida do
recurso especial, abrindo oportunidade para o recorrido oferecer contrarrazões.
As contrarrazões foram apresentadas. O recorrido sustenta,
em suma:
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a) a incidência das Súmulas n o 7, do STJ e n° 279, do STF,
que impossibilitam o reexame da matéria fática necessário à
comprovação da residência mínima de três meses;
b) que, de qualquer sorte, o recorrente não residia no
município de Serra dos Aimorés pelo prazo legal, visto que
requereu a renúncia ao cargo de Vereador de Mucuri/BA no dia
seguinte ao do requerimento de transferência;
c) que os documentos que o recorrente apresentou não são
suficientes a comprovar seu vínculo político com o Município
de Serra dos Aimorés;
d) que não houve a comprovação analítica do dissídio
jurisprudencial, mas apenas a transcrição de ementas;
e) que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais é correta ao aplicar o princípio da fungibilidade,
inexistindo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, não
tendo sido demonstrada a existência de prejuízo;
f)

a não violação aos artigos 42 e 55,

§ l O,

III do Código

Eleitoral, em face da não comprovação de residência mínima
pelo prazo de três meses.
Ao final, o recorrido requer que seja negado seguimento ao
recurso especial ou que, se conhecido, seja ele desprovido.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhora Presidente, o recurso especial é tempestivo, o acórdão dos
embargos de declaração foi publicado em 9.3.2012 e o recurso foi apresentado
no dia 12 seguinte. 0 recorrente foi prejudicado pela decisão recorrida e seu
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recurso foi subscrito por advogado constituído nos autos (fI. 58). Presentes,
portanto, os pressupostos gerais de recorribilidade.
Ao apreciar os embargos de declaração, o Eg. Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais reiterou a aplicação do princípio da
fungibilidade, explicitando o ocorrido:
[ ... ] Inicialmente, cumpre registrar que o acórdão embargado possui
três diferentes capítulos: 1) o julgamento do recurso interposto pelo
embargante; II) a aplicação do princípio da fungibilidade e o
reconhecimento e o recebimento da impugnação como recurso, e III)
o julgamento do recurso, outrora manejado como impugnação.
Dessa forma, o acolhimento da preliminar de inadequação da via
eleita e, consequentemente, a declaração de nulidade da decisão
que havia acolhido a impugnação, esgotaram a prestação
jurisdicional devida ao recurso interposto pelo embargante. Por isso,
não se pode dizer que as decisões proferidas nos demais capítulos
do acórdão embargado configurem reformatio in pejus por se
afigurarem, em tese, mais gravosas ao embargante.
Em regra, o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita
ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito. Contudo,
em face das circunstâncias do caso sub examine, aplicou-se,
excepcionalmente, o princípio da fungibilidade:
Contudo, com a devida vênia, não me afigura razoável a
solução proposta pelo i. Procurador Regional Eleitoral, qual
seja, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil.
Vejamos o porquê.
Após o deferimento da transferência do domicílio eleitoral do
recorrente, o MM. Juiz a quo fez publicar o edital n° 3612011
(fI. 14 dos autos [ ... ]), nos seguintes termos:
Percebe-se que, apesar de a transferência já ter sido
apreciada e deferida pelo MM. Juiz, o edital deu ciência aos
interessados de que foram requeridos alistamentos,
transferências, revisões e segundas vias, em conformidade
com o disposto no art. 57 do Código Eleitoral.
Portanto, não causa estranheza o manejo da impugnação pelo
recorrido. A extinção do processo sem resolução do mérito,
nos moldes em recomendado pelo i. Procurador Regional
Eleitoral, o prejudicaria por um equívoco ao qual não deu
causa. Logo, por ser medida de justiça, impõe-se aplicar,
in casu, o princípio da fungibilidade para que a impugnação
seja recebida, se tempestiva, como se recurso fosse.
A publicação do edital n° 3612011 deve ser considerada o
termo inicial da fluência do prazo para a interposição do
recurso a que alude o art.. 70 da Lei n° 6.996182. Assim,
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publicado em 311012011, o Partido Social Liberal propôs a
impugnação em 711012011, ou seja, tempestivamente, razão
pela qual se revela viável a aplicação do referido princípio no
caso sub examine. (fl. 223).
Em seguida, o acórdão disserta sobre a aplicação do princípio
da fungibilidade, consoante lições doutrinárias, para afirmar que "presentes a
dúvida, a inexistência de erro grosseiro e a ausência de má-fé, não há
qualquer óbice à aplicação da fungibilidade para que a impugnação fosse
recebida, pelo órgão jurisdicional competente, como se recurso fosse" (f 1. 224).
E conclui, mais adiante:
Constata-se, portanto, que o pedido de transferência de domicílio
eleitoral foi devidamente instruído e culminou com o seu deferimento
pelo MM. Juiz a quo. Até então, não houve qualquer violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Com a declaração de nulidade da decisão que acolheu a
impugnação, restabeleceu-se a transferência do domicílio eleitoral do
embargante para Município de Serra dos Aimorés, conforme
deferida pelo Juízo da i goa Zona Eleitoral, de Nànuque.
Contra essa decisão é que a impugnação, recebida por este
e. Tribunal como se recurso fosse, se insurgiu. Logo, em virtude da
pretensão de modificação do julgado, para o julgamento do recurso
se afigurava imprescindível a observância do devido processo legal.
E, ao contrário do alegado pelo embargante, os princípios do
contraditório e da ampla defesa foram plenamente observados, não
havendo qualquer mácula no julgamento do recurso proposto pelo
embargado, conforme constou da decisão vergastada:
Em que pese restar prejudicada a preliminar de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada pelo
eleitor Agripino Botelho Barreto, impende tecer algumas
considerações sobre ela.
Uma vez anulada a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo e
recebida a impugnação como recurso, as razões recursais de
fls. 50-57 deverão ser aproveitadas como contrarrazões
recursais, mormente porque se contrapõem perfeitamente à
insurgência do Partido Social Liberal.
Logo, não há falar em cerceamento de defesa, pois o eleitor
Agripino Botelho Barreto, outrora recorrente, se manifestou
sobre todas as alegações contidas na impugnação, ora
recebida como recurso.
Por outro lado, resta também prejudicada a alegação de que a
agremiação partidária (fls. 134-141, outrora contrarrazões
recursais) de que a documentação juntada pelo eleitor com a
sua manifestação de fls. 50-57, outrora razões recursais, sejam
intempestivas.
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Isso porque as contrarrazôes recursais (fis. 134-141), com a
anulação da decisão recorrida e o recebimento da impugnação
como recurso, deverão ser aproveitadas como impugnação aos
documentos juntados pelo eleitor na fase recursal, em estrita
observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
A partir do quanto consta no acórdão recorrido, temos o
seguinte quadro:
. O recurso do eleitor interposto contra a se g unda decisão
do juiz que indeferiu a transferência foi acolhido e provido,
sendo esta seg unda decisão declarada nula;
. Em razão do provimento do recurso do eleitor contra a
seg unda decisão do juiz, que indeferiu a transferência, a
p rimeira, que a deferiu, foi inicialmente mantida pelo acórdão;
o Em seguida, o acórdão aplicou o princípio da fungibilidade
e conheceu a impugnação apresentada pelo partido contra
p rimeira decisão como se recurso fosse.
• Em contrapartida, considerou que o recurso apresentado
pelo eleitor contra a se g unda decisão, deveria ser recebido
como contrarrazões à impugnação (recebida como recurso) do
partido à primeira decisão:
• E, as contrarrazões apresentadas pelo partido ao recurso
do eleitor (contra a se g unda decisão e recebidos como
contrarrazões ao recurso do partidocontra a primeira decisão),
foram recebidas como manifestação sobre os documentos
apresentados pelo eleitor em seu recurso (contrarrazões).
No caso, entendo que o princípio da fungibilidade não poderia
ser aplicado.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Conforme o
princípio da fungibilidade recursal, autoriza-se ao órgão julgador o recebimento
de um recurso por outro. Todavia, tal medida pressupõe que seja possível tal
substituição, que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível e que não haja
erro grosseiro" (Resp 1283799, rei. Min. Sidnei Benetti, DJ-e 23.04.2012).
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No caso, não vislumbro a existência de dúvida objetiva. A
Res.-TSE n° 21.538, de 2003, que regula, dentre outros, os procedimentos de
inscrição e transferência de eleitores, é precisa ao contemplar no § 5 0 do
art. 18 que:
§ 50 Do despacho que indeferir o requerimento de transferência,
caberá recurso interposto pelo eleitor no prazo de cinco dias e, do
que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político
no prazo de dez dias, contados da colocação da respectiva listagem
à disposição dos partidos, o que deverá ocorrer nos dias 1° e 15 de
cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte, ainda que tenham sido
exibidas ao requerente antes dessas datas e mesmo que os partidos
não as consultem (Lei n° 6.996/82, art. 8°).
De qualquer sorte, ainda que se pudesse cogitar de dúvida
objetiva no presente caso, em razão da sobreposição do procedimento previsto
no art. 57 do Código Eleitoral e do rito introduzido pela Lei n o 6.992182, tenho
que o princípio da fungibilidade e a própria instrumentalidade das formas não
permite que um ato dirigido a uma instância (impugnação endereçada ao Juiz)
seja admitido como ato que visa o pronunciamento da instância superior
(Recurso ao Tribunal).
Além disso, na hipótese em exame, verifico que a impugnação
oferecida pelo partido político surtiu o efeito por ele desejado, eis que o Juiz
decidiu novamente a questão da transferência do eleitor e a cancelou.
Contra essa decisão o eleitor ofereceu recurso, apontando a
irregularidade da decisão proferida e o cerceamento de sua defesa, posto que
não lhe fora dada qualquer oportunidade para se defender diante dos fatos e
provas apresentados com a impugnação. O recurso interposto pelo eleitor,
dada a sua natureza ordinária, devolveu a matéria ao Tribunal, nos limites do
pedido recursal. Daí, não se mostra possível que a Corte revisora, conhecendo
e dando provimento ao recurso do eleitor, passe, em seguida - extrapolando o
limite imposto pelo pedido recursal - a examinar a impugnação apresentada
pelo partido, corno se fosse recurso a ela endereçado.
Nesse sentido, merecem ser lembradas as palavras do
eminente Ministro Luiz Fux, quando Sua Excelência compunha o Superior
Tribunal de Justiça: 7....] o efeito devolutivo imanente ao recurso de apelação
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implica a devolução, ao Tribunal ad quem, do conhecimento da matéria
efetivamente impugnada pelo apelante em suas razões recursais, limitando,
dessa forma, o mérito do recurso, na medida em que veda ao Tribunal decidir
além dos limites do pedido rocursal. Essa a escorreita exegese do art. 515 do
CPC, sendo uma de suas consequências práticas a proibição da reformatio
in pejus, que impede o magistrado de piorar a situação processual do único
recorrente, ao retirar-lhe vantagem concedida por decisão anterior, na
ausência de pedido da parte adversa". (REsp 867.042, DJ-e 7.8.2008)
No presente caso, o Tribunal Regional, ao dar continuidade ao
julgamento, após reconhecer a nulidade da segunda decisão do juiz
monocrático, extrapolou os limites do pedido do recurso oferecido pelo eleitor,
ainda que no caso não se trate propriamente de refomatio in pejus, pois a
transferência de domicílio foi indeferida tanto na decisão singular da qual
recorreu, como na conclusão do acórdão ora recorrido.
Certo é que ao eleitor não foi dada oportunidade específica de
se manifestar sobre as provas apresentadas pelo partido e requerer aquelas
que seriam possíveis à sua defesa antes que a pretensão impugnatória fosse
examinada pelo juiz de primeira instância.
Por outro lado, a aplicação do princípio da fungibilidade
pressupõe a utilização de instrumentos jurídicos da mesma espécie,
apresentados perante em uma mesma instância judicial, o que não ocorre no
presente caso.
Ao considerar que a impugnação deveria ser recebida como
recurso e o recurso como contrarrazões, o acórdão regional inverteu a ordem
natural do processo, sendo evidente que o desenvolvimento lógico-jurídico de
uma peça que desafia uma decisão judicial, ou seja, um recurso, não é o
mesmo utilizado em um instrumento que visa a manutenção de tal decisão e
combate as razões apresentadas pela parte adversa que pugna pela sua
alteração.
Assim, tenho que o recurso especial interposto pelo recorrente
poderia ser conhecido e provido por ofensa aos arts. 70 da Lei n° 6.996182 e 18
da Res.-TSE n° 21.538, bem como por violação dos incisos LIV e LV, do
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art. 50 , da Constituição Federal, com o fim declarar a nulidade da segunda
parte do acórdão regional, mantendo, contudo, o provimento do recurso
interposto pelo eleitor contra a segunda decisão de primeira instância, para
que, ao final, seja mantida a primeira que deferiu a sua transferência.
Entretanto, na forma do art. 249, § 2 1, entendo que essa
questão pode ser superada, pois, o exame do mérito do recurso, a partir do
que consta do acórdão regional, aproveita ao Recorrente e demonstra que a
sua transferência eleitoral deve ser deferida.
Nesse sentido, colho do voto condutor do acórdão recorrido
que:
"No caso dos autos, constata-se que o recorrente requereu a
transferência de seu domicílio em 221912011. Nessa mesma data, o
pedido foi deferido pelo MM. Juiz, conforme se infere do
RAE (Requerimento de Alistamento Eleitoral) de fls. 18 dos autos
n°170-32.2011.6.13.0190.
Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que
deferiu a transferência do recorrente, uma vez que, na ocasião, não
se percebeu qualquer inconsistência nos documentos que instruíam
o requerimento, e o procedimento adotado foi compatível com as
disposições contidas no art. 70 da Lei n° 6.996182 e no art. 18 da
Resolução n° 21.53812003/TSE. (fl. 188).
Como consta do acórdão recorrido, "No caso dos autos, os
requisitos dos incisos / e II restaram devidamente preenchidos, tanto é que
sequer foram objeto de impugnação em sede recursal. A vexata quaestio
reside, portanto, no requisito previsto no inciso III do referido dispositivo"
(fL193).
O primeiro ponto abordado pelo acórdão a respeito deste tema
foi a desconsideração do contrato de locação que comprovaria que a
residência do eleitor desde junho de 2011, em determinado endereço, por
entender que "as demais provas não o confirmaram".
Nesse sentido o acórdão afirmou que a "ata notarial de
fís. 15-16v, ainda que tenha sido lavrada a pedido de cidadão ligado a grupo
político adversário ao grupo do recorrido, comprova que Agripíno Botelho
Barreto jamais residiu no referido imóvef' (fl. 193). O acórdão recorrido, às
fis. 194, transcreve o teor da ata lavrada por tabelião que afirmou ter
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comparecido à uma mercearia perto do local da residência, indagando do
proprietário se sabia onde Agripino morava e registrou:
"[...] de forma que este disse que Agripino não morava ali, mas sim
em uma fazenda próxima a «São Jorge" e "Aimorezinho' mas que
mais a frente havia uma casa onde ele sempre via Agripino; Que tal
casa, situada no endereço em questão [..] era habitada por uma
pessoa conhecida como Eduardo, há mais ou menos quatro meses,
que trabalhava para Agripino"
No mesmo sentido, a longa transcrição da ata notarial, que
consta do acórdão regional, aponta que Robson Miranda Cordeiro "afirmou que
por poucas vezes viu Agripino na casa em frente a sua em companhia do
Eduardo"; Isnaldo Alves da Silva Meireiles afirmou que "as vezes vê Agripino
na casa, que possui grande movimento de pessoas"; José Aderaldo da Silva
Cavalcante informou que "às vezes vê Agripino numa casa quase ao lado da
sua, a qual alugou para um funcionário seu conhecido por Eduardo"; Gilson
Viera Meireiles disse que "[Agripino] de vez em quando aparece na casa que
alugou para Eduardo".
Da transcrição realizada, também, se destaca a vistoria
realizada pelo tabelião no endereço locado pelo recorrido:
"Que o Sr. Eduardo mostrou o interior da casa de forma que na parte
térrea da casa há uma varanda, cozinha conjugada com sala onde
havia documentos de Agripino, como um contrato de locação do
referido imóvel com data de vigência de 0110712011 a 3111212012,
entre o Sr. Agrípino e Santos Gomes, além de contas de água, luz e
internet; Que, tal local, segundo Eduardo, não é comitê político, e
sim o endereço exclusivo de Agripino; Que, no pavimento superior
há uma suíte, que fica trancada de Agripino" (fl. 195)
O acórdão regional, assim, não contesta a existência jurídica
do contrato de locação e o fato dele ter sido assinado. Entretanto, considera
que a locação não se destinaria à residência do eleitor.
Mais adiante, o acórdão regional examinou os documentos
apresentados pelo recorrido, desconsiderando alguns, e transcrevendo o
parecer do Ministério Público, nos seguintes termos:
Os documentos juntados pelo recorrente não comprovam claramente
a existência de liame que justifique seu interesse na vida política
daquela comunidade, tampouco a antiguidade dessa relação.
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O contrato de compra e venda de cana-de-açúcar em que figuram
como partes empresa sediada no Município de Serra dos Aimorés e
o pai do recorrente não comprova a existência de vínculo, mormente
quando consta do documento a indicação de residência do genitor
do eleitor em outro município - Nanuque —MG (g. 65171).
[ ... ] O fato de o recorrente ser acionista de empresa sediada naquele
município também não comprova a relação direta do eleitor com
aquela localidade.
As declarações de deputado federal e estaduais acerca da relação
do recorrente com o município (fl. 72173) vão de encontro com as
declarações dos vizinhos [ ... ]
[ ... ] o fato de que não obstante o certificado de registro de veículo
em nome do recorrente (fl. 78) trazer como local de emissão o
município de Serra dos Aimorés nota-se que a data de emissão do
documento - 14/10/2011 - é posterior ao requerimento de
transferência que ensejou a presente demanda [...]
1...]
As declarações de proprietárias de estabelecimentos comerciais com
endereço no município em questão, dizendo que o recorrente reside
no endereço informado e é cliente das declarantes há mais de 15
anos (fl. 79) e desde a fundação da empresa (fl. 84),
respectivamente também não condizem com as declarações dos
moradores vizinhos àquele imóvel (fl. 17 e fl. 19). O recorrido, por
sua vez, destacou que a proprietária de • uma das empresas
declarantes (fl. 84) tem interesse na transferência do título do
recorrente para aquela circunscrição eleitoral, haja vista tratar-se de
pessoa com atuação política naquele local (fl. 1461147). Desta forma,
há controvérsias acerca das informações prestadas.
As cópias de notas fiscais emitidas por uma das empresas
declarantes epigrafadas (fl. 87188), datadas de 216/2011 e 71612011,
em que o recorrente é indicado como comprador, também não
traduzem efetivamente fatos que comprovem o laço necessário para
fazer valer a transferência, mormente em razão da incerteza acerca
da veracidade das informações ante os alegados interesses da
proprietária/comerciante apontados pelo recorrido.
[ ... ] A filiação ao Partido da República, em Serra dos Aimorés,
somente ocorreu em 27/9/2011 (fl. 122), ato próximo ao pedido de
requerimento de transferência eleitoral, 2219112011. E, ainda há que
se observar que aquele que assina a ficha de filiação do recorrente
(f. 122) é Eduardo Alves de Souza, prestador de serviço, conforme
se verifica do contrato firmado com o recorrente (fl. 104), testemunha
do contrato de locação de imóvel indicado como residência do
recorrente (fl. 10111030 [ ... ]
Diante deste quadro, o voto condutor do acórdão recorrido
entendeu que o ora recorrente não teria residência por três meses "bem como
não restou demonstrada a existência de outros vínculos que justificassem a
sua pretensão".
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Da leitura do acórdão recorrido e dos trechos acima
destacados, tenho que o quadro fático enfrentado pela decisão regional
demonstra que o Recorrente locou um imóvel no Município para o qual pediu a
transferência de seu título eleitoral e que ele era visto, por vezes, no referido
imóvel.
Além disso, independentemente do enquadramento que tenha
sido emprestado pelo acórdão regional, nele restou consignado que o
Recorrente:
a) é acionista de empresa com sede no município;
b) mantém, por intermédio de sua família (pai) contrato de
fornecimento de cana-de-açúcar com empresa do município;
c) possui vínculo político com o município como declararam
lideranças regionais e estaduais;
d) possui veículo registrado no município em data posterior a
do pedido de transferência;
e) comercializa com empresas situadas no município há
vários anos;
O Se filiou, em 27.9.2011 ao diretório municipal de
agremiação partidária;
Tais elementos, a meu ver, são suficientes para comprovar os
vínculos do eleitor com o município.
No caso, constando os fatos do corpo do acórdão recorrido,
não há que se falar na aplicação das súmulas n° 7, do STJ e 279, do STF,
quando não se discute se eles ocorreram ou não, mas se pretende apenas
saber os efeitos da sua existência. Como já definido por este Tribunal: "O
conceito de domicílio eleitoral, quando incontroversos os fatos, é matéria de
direito, não de fato" (ED-AgR-RESPE n° 32.940, rei. Mm. Marcelo Ribeiro,
PESS 11.12.2008).
Sobre o conceito de domicílio eleitoral é de se lembrar,
também, a lição do saudoso Ministro Humberto Gomes de Barros:
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DOMICÍLIO ELEITORAL - TRANSFERÊNCIA - RESIDÊNCIA ANTECEDÊNCIA (CE, ART. 55) - VÍNCULOS PATRIMONIAIS E
EMPRESARIAIS.
- Para o Código Eleitoral, domicílio é o lugar em que a pessoa
mantém vínculos políticos, sociais e afetivos. A residência é a
materialização desses atributos. Em tal circunstância, constatada a
antiguidade desses vínculos, quebra-se a rigidez da exigência
contida no art. 55, III. (RESPE n°23721, DJ 18.3.2005)
Na mesma linha, recordo este Tribunal considera possível a
transferência eleitoral mesmo quando o eleitor não mantiver residência na
circunscrição, desde que tenha outros vínculos com a municipalidade, tais
como afetivo e comunitário (REspe n o 18.803/SP, rei. Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ 22.2.2002; Ag no 2.306/Pl, rei. Ministro Waldemar Zveíter,
DJ 15.9.2000), ou de parentesco (Recurso n° 9.675-AL, rei. Ministro Torquato
Jardim, DJ 10.9.93). No mesmo sentido: Acórdão n° 15.023, DJ de 23.5.1997,
relator Ministro José Eduardo Rangei de Alckmin; Acórdão n° 11.814, DJ de
30.9.1994, relator Ministro António de Pádua Ribeiro.
Cito ainda os seguintes precedentes:
"DOMICILIO ELEITORAL. NAO SE CONFUNDE COM DOMICILIO
CIVIL. FATOS QUE DEMONSTRAM A EXISTENCIA DO DOMICILIO
ELEITORAL. PROVA" (Ac. n° 8.246, de 3.10.1986, Respe n° 8.246,
rei. Mm. Roberto Rosas).
"Domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral não se confunde,
necessariamente, com o domicílio civil. A circunstância de o eleitor
residir em determinado município não constitui obstáculo a que se
candidate em outra localidade onde é inscrito e com a qual mantém
vínculos (negócios, propriedades, atividades políticas)"
(Ac. n° 18.124, de 16.11.2000, Respe n° 18.124, rei. Min. Garcia
Vieira).
Por essas razões, superando a nulidade do procedimento
indicada na preliminar, na forma do art. 249, § 2 0, do CPC, tenho que o
acórdão regional violou o conceito de domicílio eleitoral há muito estabelecido
por este Tribunal Superior, violando, consequentemente, o art. 55, § 1°, III, do
Código Eleitoral, razão pela qual voto no sentido de dar provimento ao recurso
para manter o deferimento da transferência do domicílio eleitoral do Recorrente
para o Município de Serra dos Aimorés, desde a data em que, pela primeira
vez, foi ela deferida pelo Juiz de primeira instância.
i-
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhora
Presidente, quem articula a nulidade é a parte contrária, e não o autor do
requerimento de transferência. Apenas é dado acionar o artigo 249 do Código
de Processo Civil para decidir o mérito a favor da parte que se beneficiaria
caso a nulidade fosse declarada.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Exatamente. O Tribunal Regional Eleitoral fez dois julgamentos em
um só: anulou a segunda decisão e reformou a primeira.
Quando aplicou o princípio da fungibilidade, o TRE examinou
as provas, por certidão notarial, e deu provimento ao recurso aplicando o
princípio da fungibilidade, para indeferir a transferência.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Pensei que o
Tribunal Regional Eleitoral tivesse restabelecido decisão positiva, considerado
o eleitor.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Ele restabeleceu no primeiro momento, aplicou o princípio da
fungibilidade e cassou a decisão restabelecida.
Aplico diretamente o § 20 do artigo 249 do CPC para alegar
que há provas de vínculo suficientes, registradas no acórdão. E cito
precedentes.
Eis a conclusão:
Por essas razões, superando a nulidade do procedimento indicada
na preliminar, na forma do art. 249, § 2 0, do CPC, tenho que o
acórdão regional violou o conceito de domicílio eleitoral há muito
estabelecido por este Tribunal Superior, violando,
consequentemente, o art. 55, §1 0, III do Código Eleitoral, razão pela
qual voto no sentido de dar provimento ao recurso para manter o
deferimento da transferência do domicílio eleitoral do Recorrente
para o Município de Serra dos Aimorés, desde a data em que, pela
primeira vez, foi ela deferida pelo Juiz de primeira instância.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Apontou
residência no novo local?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): A residência do novo local é que gerou toda a confusão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Alugou para
residência, não para atuação simplesmente profissional?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Não. Alugou um imóvel, o TRE examinou o contrato, mas entendeu
que ele não ia sempre lá. Isso baseado em ata.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): O TRE
entendeu assim ou examinou provas? Porque este é recurso especial. Se
tivermos de reexaminar provas...
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Estou me baseando no que consta do acórdão. O TRE entendeu,
nesse ponto, analisando a certidão notarial:
Que o Sr. Eduardo mostrou o interior da casa de forma que na parte
térrea da casa há uma varanda, cozinha conjugada com sala onde
havia documentos de Agripino, como um contrato de locação do
referido imóvel com data de vigência de 0110712011 a 31112/2012,
entre o Sr. Agripino e Santos Gomes, além de contas de água, luz e
internet; Que, tal local, segundo Eduardo, não é comitê político, e
sim o endereço exclusivo de Agripino; Que, no pavimento superior
há uma suíte, que fica trancada de Agripino (fl. 195)
O acórdão é extenso. Tanto este quanto os embargos de
declaração do TRE. Até por conta de toda essa questão da fungibilidade, eles
ficaram extensos. E foi transcrita toda essa ata para dentro do acórdão.
Começa a transcrição da ata afirmando: "[...] ainda que tenha sido lavrada a
pedido de cidadão ligado a grupo político adversário ao grupo do recorrido,
comprova que Agripino Botelho Barreto jamais residiu no referido imóvel"
(fI. 193).
O que consta na ata é justamente que ele alugou e morava lá.
Estou dizendo é que domicílio eleitoral não se confunde com domicílio civil, e
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que a prova registrada no acórdão regional, a meu ver, é suficiente. Não
examinei o que há daí para trás.
Estou ultrapassando a questão da nulidade, disse que seria o
caso de prover, para ir ao mérito na forma do artigo 249, § 2°, e dando
provimento ao recurso para considerar a transferência realizada na data em
que foi deferida pelo juiz na primeira vez.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: O juiz julgou a
impugnação e não ouviu a parte, não é isso? O juiz não ouviu o eleitor e
indeferiu a transferência?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Primeiro o juiz deferiu e publicou o edital. Veio a impugnação, ele não
ouviu o eleitor e indeferiu. A partir daí é que começa toda a celeuma.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Quero
pedir permissão ao Ministro Marco Aurélio para, antes de seu voto, fazer
indagação ao Ministro relator.
Causa-me preocupação neste caso, pelo que li, o fato de que
Vossa Excelência afirma ater-se ao que está no acórdão e, portanto, não
reexaminaria provas, mas Vossa Excelência está concluindo no sentido
oposto. E de uma passagem, do que tenho aqui, tem-se expressamente: "Ao
contrário do sustentado nas contrarrazões recursais, não se trata de
declaração unilateral, mas de fatos presenciados pelo próprio tabelião, fazendo
prova plena de seu conteúdo [ ... ]".
Depois:
[ ... ] que o recorrido [ ... ], não residia no endereço declinado [...j, não
obstante as informações em sentido contrário [ ... ]
Embora constantes de instrumento particular, as declarações de
fls. 17-19 se encontram em consonância [ ... ], razão pela qual
reforçam a prova das alegações contidas no recurso [ ... ].
E chega, portanto, à conclusão de que agora é o contrário do
que Vossa Excelência preconiza. Vossa Excelência afirma que, a despeito de
concluir de forma oposta ao acórdão, para dar provimento ao recurso, não
estaria examinado prova, mas o acórdão faz referência específica às provas.
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Faz-se referência. Esse trecho que Vossa Excelência leu diz com a
ata. Em seguida, faz-se alusão ao fato de que esse tabelião era vinculado ao
grupo político. E transcreve toda a certidão do tabelião, certificando que a casa
foi alugada e que a pessoa morava lá.
E cito:
Mais adiante, o acórdão regional examinou os documentos
apresentados pelo recorrido, desconsiderando alguns, e
transcrevendo o parecer do Ministério Público, nos seguintes termos:
Os documentos juntados pelo recorrente não comprovam
claramente a existência de liame que justifique seu interesse
na vida política daquela comunidade, tampouco a antiguidade
dessa relação.
O contrato de compra e venda de cana-de-açúcar em que
figuram como partes empresa sediada no Município de Serra
dos Aimorés e o pai do recorrente não comprova a existência
de vínculo, mormente quando consta do documento a
indicação de residência do genitor do eleitor em outro
município - Nanuque —MG (g. 65171).
E ... 1 O fato de o recorrente ser acionista de empresa sediada
naquele município também não comprova a relação direta do
eleitor com aquela localidade.
Bastaria este. Não considero reexame de fato, não sei nem
qual é a empresa. O acórdão afirma que o recorrente é acionista de empresa e
conclui que tal fato não é prova de domicílio eleitoral. Creio que uma pessoa
ser acionista de uma empresa tem consequência legal, considero o quadro
fático, simplesmente a partir do fato dele ser acionista de empresa.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Mas não
chegamos a tanto.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Porque
agora estamos avançando muito.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Uma coisa é não
adotar as regras civilistas sobre domicílio, residência com ânimo definitivo.
Outra é saber se o recorrente tinha residência no local. Vossa Excelência
declara que está no acórdão haver imóvel residencial alugado.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Mas o
acórdão afirma também a questão de uma empresa de cana-de-açúcar. E o
TRE assentou que o contrato faz constar que ele reside em Nanuque. E tudo
isso é prova, quando estamos aqui em sede de recurso especial.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO:: Estou a dar novo
enquadramento jurídico às premissas do acórdão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Se for
exame de prova, não avanço, porque não se pode examinar prova em recurso
especial. É preciso saber se é caso de valoração diferenciada ou exame de
prova.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Entendo ser valoração, mas, para deixar clara essa questão, digo que
o contrato de locação constava dos autos, ou seja, na impugnação, se fez
menção a esse contrato, mas afirmou-se que o recorrente alugou a casa e não
tem ido até lá. Em razão disso, o tabelião, ligado ao grupo político, fez ato
notarial, certificando ter ido ao local e, após fazer descrição do local, afirmou
ter feito investigação e ter chegado à conclusão de que aquele contrato não
prevalecia.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Se Vossa
Excelência me permite, para celeuma tão grande, qual é o pano de fundo? Há
registro requerido por trás desse questionamento?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Poderá haver sim. Então, apenas deferi liminar sob o fundamento de
que haveria a intenção de pedir o registro. E tudo indica que o agora recorrente
deva ser candidato, porque três partidos políticos entraram com a mesma
impugnação, ou seja, há forte resistência à transferência, o que não deixa
dúvidas quanto a isso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Se os
ministros me permitirem, eu gostaria de antecipar pedido de vista.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Ao deferir a liminar na ação cautelar, suspendi os efeitos deste caso e
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de outro - cujo relator era o Ministro Marcelo Ribeiro, mas não havia sido
examinado -, afirmando que a questão poderia ser examinada no começo de
agosto. Digo isso apenas para avisar Vossa Excelência que esses casos estão
com ação cautelar deferindo a transferência com efeito suspensivo.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Ministro
Henrique Neves, Vossa Excelência realmente não opta pela anulação de todo
o processo, com o retorno dos autos?
Aqui, Senhora Presidente, há uma face e outra: se dermos
provimento ao recurso para, desde logo, admitir a transferência,
prejudicaremos a parte contrária, que impugnou.
O Tribunal Regional Eleitoral, na verdade, suprimiu todas as
fases que um processo pode ter. Os adversários impugnaram a transferência.
Cabia ao juiz processar essa impugnação, dar a oportunidade para que o
eleitor se manifestasse, e assim julgasse. Mas o que fez o juiz? Não abriu
prazo, julgou, e o Tribunal Regional Eleitoral deu solução totalmente
desencontrada.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Se
estamos com tantas dúvidas, até para saber se é caso de enquadramento, de
reexame de prova...
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Sem dúvida.
Volta a impugnação, abre-se vista e o processo segue.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhora Presidente, não tenho a menor dificuldade em encerrar meu
voto na preliminar da fungibilidade e dar provimento ao recurso por violação
aos artigos 70 da Lei n° 6.99611982 e 18 da Resolução n° 21.53812003, além
dos incisos LIV e LV do artigo 5 0 da Constituição Federal.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Isso
me poupa o trabalho de pedir vista, porque, nesse caso, acompanho Vossa
Excelência.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Vossa Excelência não
pediu vista?
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Não.
Não há necessidade de pedir vista se o relator reajusta o voto para ficar
apenas na questão da fungibilidade. Realmente, se atravessou todo o
processo, e a parte contrária não teve chance. Acolhendo isso, mandamos que
o Tribunal aja como tem de agir e examine a questão. Nesse caso eu não
precisaria pedir vista, porque concordo com o relator.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Na realidade, estou a manter a decisão de primeira instância, que
deferiu o pedido.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): E
anulando o julgamento para o Tribunal a quo julgar novamente.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Para o juiz
processar a impugnação.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): A impugnação já foi processada.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Mas não foi
aberta a vista. Esse é o problema.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): A legislação mudou e o juiz, de pronto, publicou edital e impugnou. A
consequência, então, seria anular, para voltar à primeira instância.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: O juiz deferiu a
transferência, houve impugnação, mas ele não ouviu o eleitor e deu
provimento.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): A impugnação, na realidade, não seria cabível, pois se deu com base
na lei, que foi modificada. O que se faz hoje? Defere-se a transferência,
publica-se o edital e os partidos podem, no prazo de dez dias, recorrer. Ao
invés de recorrer, o partido ofereceu a impugnação com base na legislação
anterior.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: E foi no curso
dessa publicação que a legislação mudou ou já havia sido alterada antes?
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E a resolução é de 2003.

PEDIDO DE VISTA

Senhores Ministros, neste caso, penso ser melhor pedir vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 169-47.2011.6.13.0190/MG. Relator: Ministro
Henrique Neves da Silva. Recorrente: Agripino Botelho Barreto (Advogado:
Mauro Jorge de Paula Bomfim). Recorrido: Partido Social Liberal (PSL) Municipal (Advogados: Fabrício Souza Duarte e outros).
Decisão: Após o voto do Ministro Henrique Neves, provendo o
recurso, antecipou o pedido de vista a Ministra Cármen Lúcia.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes a Ministra
Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Gilson Dipp, Arnaldo
Versiani e Henrique Neves da Silva, e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral,
Sandra Cureau.

SESSÃO DE 10.8.2012.
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VOTO — VISTA

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Recurso especial
eleitoral interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais que indeferiu o pedido de transferência de domicílio eleitoral do ora
recorrente (fl. 181).
2. O recorrente assevera, preliminarmente, a nulidade do
acórdão recorrido, por contrariedade ao art. 275, incisos 1 e II, do Código
Eleitoral.
Argumenta, ainda, ser nulo o procedimento adotado pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais ao aplicar o princípio da

fungibilidade, pois "transformou a impugnação (= contestação) apresentada
pelo Partido, ora recorrido, em 'recurso eleitoral' negando ao recorrente a
oportunidade de produzir prova contra as novas alegações veiculadas"
(fi. 242).
Afirma que o acórdão recorrido teria contrariado o art. 50,
incisos LIV e LV, da Constituição da República, o art. 7 0 da Lei n. 6.996182 e o
art. 18 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n. 21.53812003, em razão
de o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais ter recebido como recurso
eleitoral a impugnação da agremiação, ofendendo o princípio do contraditório e
da ampla defesa, pois não teria tido oportunidade de produzir provas contra as
novas alegações partidárias (fls. 242-243).
Aponta a impossibilidade de "contrapor as conclusões
veiculadas pelo Tabelião na 'ata notarial', se o que seria a 'impugnação' do
recorrido foi convertida em 'recurso eleitoral' enviado diretamente para o
Tribunal Regional Eleitoral, sem instrução, e sem a garantia do
contraditório e am pla defesa" (grifos no original - fI. 243).
Alega que "a nulidade do procedimento se dá desde a fase de
primeiro grau, em que houve a impugnação do partido político (Partido Social
Libera! - PSL) ao pedido de transferência, com juntada de documentos,
inclusive a mencionada ata notarial, e a sentença foi proferida diretamente, de
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plano, SEM ABRIR A FASE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA"
(fl. 244).
Sustenta, também, afronta aos arts. 42 e 55, § 1 0, inc. III, do
Código Eleitoral, pois o acórdão regional teria desconsiderado o "fato
incontroverso de o recorrente possuir imóvel alugado no município, ser
acionista de empresa sediada no município, bem como ter contratos com
empresas no município" (fI. 237).
3. Requer o recorrente o provimento do recurso para,
inicialmente, determinar "o retomo dos autos à Zona Eleitoral de origem, para
se instaurar o contraditório e a ampla defesa quanto à impugnação" (f 1. 244).
No mérito, o provimento do recurso para deferir o pedido de
transferência do domicílio eleitoral.
4. A Procuradoria-Geral Eleitoral, em seu parecer de
fis. 294-298, opina pela rejeição da preliminar de nulidade do acórdão e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
5. O PSL apresentou contrarrazões às fis. 332-354.
6. Na Sessão Plenária de 1 1.8.2012 (fl. 363), o Relator, Ministro
Henrique Neves, deu provimento ao recurso, aplicando, na espécie, o art. 249,
§ 2 1, do Código de Processo Civil.
Na sequência, pedi vista dos autos para melhor exame da
matéria.
É o relatório.
7. Tem-se no acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais:
"(...)
No caso dos autos, constata-se que o recorrente requereu a
transferência de seu domicílio eleitoral em 221912011. Nessa mesma
data, o pedido foi deferido pelo MM. Juiz, conforme se infere do
RAE (Requerimento de Alistamento Eleitoral) de fis. 18 dos autos
n° 170-32.2011.6.13.0190.
Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que
deferiu a transferência do recorrente, uma vez que, na ocasião, não
se percebeu qualquer inconsistência nos documentos que instruíram
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o requerimento, e o procedimento adotado foi compatível com as
disposições contidas no ali. 70 da Lei n° 6.996182 e no ali. 18 da
Resolução n° 21.538120031TSE.
Dessa forma, rejeito a preliminar.
Preliminar de inadequação da via eleita.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação de
fis. 148-159 suscitou a preliminar de inadequação da via eleita ao
argumento de que a via correta para a objeção da transferência do
domicílio eleitoral do recorrente, após o seu deferimento pelo Juiz
Eleitoral, seria o recurso previsto rio ali. 70 da Lei n° 6.996182 e no
ali. 18 da Resolução n° 21.538120031TSE.

(...)
No caso dos autos, a impugnação foi .proposta após o deferimento
da inscrição eleitoral pelo MM. Juiz Eleitoral a quo. Logo, de forma
inadequada e incompatível com a legislação pertinente.
Assim, a preliminar suscitada há de ser acolhida e,
consequentemente, anulada a decisão recorrida.
(...)
Dessa forma, acolhendo a preliminar suscitada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, declaro nula a decisão recorrida e, aplicando o
princípio da fungibilidade, recebo a impugnação manejada pelo
Partido Social Liberal como recurso interposto em face do
deferimento, do requerimento de transferência eleitoral do eleitor
Agripino Botelho Barreto.
(...)
Uma vez anulada a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo e recebida
a impugnação como recurso, as razões recursais de fis. 50-57
deverão ser aproveitadas como contrarrazões recursais, mormente
porque se contrapõem perfeitamente à insurgência do Partido Social
Liberal.
(..)"(fls. 179-200).
8. Da leitura do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais, verifica-se que o ora recorrente requereu transferência de
domicílio eleitoral para o Município de Serra dos Aimorés/MG, cujo pedido foi
inicialmente deferido pelo Juiz Eleitoral.
9. O PSL em Serra dos Aimorés, ora recorrido, impugnou' a
decisão que deferiu o pedido de transferência, endereçando-o ao próprio Juiz
Eleitoral, O magistrado daquela Zona Eleitoral acolheu a impugnação e
indeferiu o pedido de transferência de domicílio eleitoral do ora recorrente.
10. O ora recorrente, então, interpôs recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais. Iniciado o julgamento do recurso, aquele
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Tribunal, primeiramente, anulou a segunda decisão do Juiz Eleitoral que
indeferiu o pedido de transferência, pois, das decisões dos Juizes Eleitorais
que deferem o pedido de transferência de domicílio eleitoral, cabe recurso para
o Tribunal Eleitoral respectivo, e não impugnação para o próprio Juiz Eleitoral,
nos termos do artigo 70 da Lei n. 6.9961821, do artigo 18, § 5 0, da Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral n. 21.538/20032 e do artigo 57, § 2°, do Código
Eleitora13.
11. Contudo, em um seg undo momento do julgamento, ao
invés de reconhecer o erro grosseiro praticado pela agremiação partidária no
manejo de impugnação para o próprio Juiz Eleitoral e assentar o trânsito em
julgado da primeira decisão, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
prosseguiu no julgamento, aplicando o princípio da fungibilidade para:
a) receber a impugnação do PSL como recurso, apesar de endereçada ao Juiz
Eleitoral; b) receber o recurso eleitoral do ora recorrente como contrarrazões à
impugnação.
12. Em síntese, na segunda parte do julgamento do recurso
eleitoral interposto pelo ora recorrente, ao aplicar o princípio da fungibilidade, o
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais simplesmente "reenquadrou os
polos do processo", passando o recorrente para a condição de recorrido
(o recurso eleitoral do ora recorrente foi recebido como contrarrazões),
enquanto o recorrido passou a ser recorrente (a impugnação do PSL foi
recebida como recurso).

1 'Art. 70 - Despachado o requerimento de inscrição pelo Juiz Eleitoral, o setor da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral responsável pelos serviços de processamento eletrônico de dados enviará ao Cartório Eleitoral, que as
fornecerá aos Partidos Políticos, relações dos eleitores inscritos originariamente ou por transferência, com os
respectivos endereços, assim como dos pedidos indeferidos ou convertidos em diligência.
1° - Do despacho que indeferir o requerimento de inscricão, caberá recurso interposto pelo alistando no
prazo de 5 (cinco) dias e, do que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado de Partido Político no prazo de
10 (dez) dias.
2° - As relações a que se refere o "caput" deste artigo serão fornecidas aos Partidos Políticos nos dias 1 0 (primeiro) e
15 (quinze) de cada mês, ou no 1 0 (primeiro) dia útil seguinte, datas em que começarão a correr os prazos
mencionados no parágrafo anterior, ainda que tenham sido exibidas ao alistando antes dessas datas e mesmo que os
Partidos não as retirem" (grifos nossos).
2

50 Do despacho que indeferir o requerimento de transferência, caberá recurso interposto pelo eleitor no prazo de
cinco dias e, do que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de dez dias, contados da
colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos, o que deverá ocorrer nos dias 12 e 15 de cada mês, ou
no primeiro dia útil seguinte, ainda que tenham sido exibidas ao requerente antes dessas datas e mesmo que os
partidos não as consultem (Lei n. 6.996182, art. 8)'
"§ 20 Poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, o eleitor que pediu a transferência,
sendo-lhe a mesma negada, ou qualquer delegado de partido, quando o pedido for deferido".
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13. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, então,
proveu o recurso do PSL para cancelar a transferência de domicílio eleitoral do
ora recorrente.
14. Embora aquele Tribunal Eleitoral tenha afirmado a
ausência de "qualquer prejuízo" (fl. 191) para as partes no "reenquadramento

dos polos do processo", ocorrido na segunda parte do julgamento, a questão
me parece de evidente inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
15. Para Daniel Amorim Assumpção Neves4:

"Como o próprio nome sugere, fungibilidade significa troca,
substituição, e no âmbito recursal significa receber um recurso pelo
outro, mais precisamente receber o recurso que não se entende
cabível para o caso concreto por aquele que teria cabimento.
(...)
Ainda que sejam inegáveis os benefícios advindos com a adoção
fungibilidade, sua aplicação é a exceção. A regra é o não
conhecimento do recurso por não ser o cabível e a exceção é
receber o recurso incabível por aquele que seria o cabível. Sendo a
exceção, o princípio da fungibilidade somente será aplicado se
preenchidos alguns requisitos formais (...).
(...)
A primeira condição para a aplicação do princípio da fungibilidade no
caso concreto é a existência de uma dúvida objetiva a respeito de
qual o recurso cabível.
(...)
Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso,
gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças
diante de erros justificáveis, não se aplica o princípio quando o
recurso interposto for manifestamente incabívef' (grifos no
original).
16. Na espécie, das decisões dos Juízes Eleitorais que
deferem o pedido de transferência de domicílio eleitoral (art. 7 0 , § 1 0 , da Lei
n. 6.996182, art. 18, § 5 0 , da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral
n. 21.53812003 e art. 57, § 20, do Código Eleitoral), cabe recurso para o
respectivo Tribunal Eleitoral, configurando manifesto erro grosseiro o
instrumento utilizado (impugnação ao invés de recurso) e a interposição ao
órgão jurisdicional absolutamente incompetente para a reapreciação da

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Método, 2010, p. 559-561.
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matéria de fundo (endereçou ao Juiz Eleitoral quando o correto seria ao
Tribunal Eleitoral).
17. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
1. O recurso cabível contra decisão do relator que negou
seguimento a recurso especial eleitoral é o agravo regimental,
nos termos do art. 36, â 8, do Regimento Interno do TSE. Assim,
a interposição de agravo de instrumento confi g ura erro
grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibiidade
recursal. Precedente.
(...)
3. Agravo não conhecido" (grifei - REspe n. 173840, Rei. Mm. Aldir
Passarinho Junior, publicado em sessão de 29.9.2010).
18. O Superior Tribunal de Justiça também tem assentado a
não aplicação do princípio da fungibilidade quando ausente dúvida objetiva
sobre o recurso cabível e, sobretudo, quando evidenté o erro grosseiro.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA.
ACÓRDÃO QUE MANTEVE INDEFERIMENTO LIMINAR DE
INICIAL DE SEGURANÇA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL.
(...)
4. É de se asseverar, ainda, que, para o conhecimento do
presente recurso com base na incidência do princípio da
fungibiidade recursal, exi ge-se a cumulação de dois requisitos,
a saber: (i) caracterização de dúvida objetiva a respeito da
medida impugnativa a ser manejada, o que é suficiente para
afastar eventual configuração de erro grosseiro, e (ii)
observância do prazo para o protocolo efetivamente cabível.
Precedentes.
5. Caracteriza erro grosseiro a interposição de especial por recurso
ordinário.
6. Recurso especial não conhecido" (grifei - REsp n. 1283306,
Rei. Mm. Mauro Campbell, DJe 9.12.2011).
19. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento n. 517808, 11 Turma do Supremo Tribunal Federal, o Ministro
Marco Aurélio concluiu pela não aplicação do princípio da fungibilidade à
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hipótese de interposição de recurso ordinário quando cabível recurso
extraordinário, pois aquele princípio "há de ser observado afastando-se
situações concretas que encerram erro grosseiro".
20. Com maior razão, portanto, a não aplicação do princípio da
fungibilidade, pois a sua aplicação pressupõe instrumentos jurídicos da mesma
espécie (equívoco na escolha do recurso), o que, no caso, sequer seria
possível analisar, diante da utilização de impugnação endereçada ao Juiz
Eleitoral, quando o correto seria a interposição de recurso eleitoral para o
Tribunal respectivo, oportunizando, inclusive, à parte contrária, apresentar
contrarrazões ao recurso.
21. Tampouco há a possibilidade de se alegar dúvida objetiva
no cabimento do recurso eleitoral, visto ser incontroverso o entendimento no
sentido de que cabe recurso para o Tribunal Eleitoral das decisões do Juiz
Eleitoral que deferem o pedido de transferência de domicílio eleitoral, nos
termos do artigo 7 0 da Lei n. 6.996182, do artigo 18, § 5 1, da Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral n. 2153812003 e do artigo 57, § 2 0, do Código
Eleitoral.
22. Ademais, parece-me ofender flagrantemente o devido
processo legal, sobretudo a técnica de argumentação e contra-argumentação,
que no julgamento de determinado recurso eleitoral seja possível,
primeiramente, analisar o recurso como recurso e, em um segundo momento,
analisar aquele mesmo recurso agora como contrarrazões à impugnação,
recebida como recurso, por aplicação do princípio da fungibilidade. Conforme
ressaltou o Ministro Henrique Neves no voto que proferiu nestes autos:

Por fim, ao considerar que a impugnação deveria ser recebida como
recurso e o recurso como contrarrazões, o acórdão regional inverteu
a ordem natural do processo, sendo evidente que o desenvolvimento
lógico-jurídico de uma peça que desafia uma decisão judicial, ou
seja, um recurso, não é o mesmo utilizado em um instrumento que
visa a manutenção de tal decisão e combate as razões apresentadas
pela parte adversa que pugna pela sua alteração.
(...)'
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23. Na espécie, apesar de o recurso eleitoral do ora recorrente
ter sido recebido como contrarrazões, o certo é que ele não teve a
oportunidade de questionar os pontos da impugnação, requisito indispensável
à ampla defesa. Não se mostra adequado, portanto, o aproveitamento de atos
processuais ontologicamente distintos - receber recurso como contrarrazões,
sem que este tenha atacado especificamente os pontos da impugnação,
recebida como recurso.
Inaplicável, portanto, o princípio da fungibilidade a situações
que podem acarretar prejuízo presumido à parte, pois, no caso, a ampla

defesa foi "transformada em curta defesa, ainda que por um momento, e já não
há como desconhecer o automático prejuízo para a parte processual"
(HC n. 103094, Rei. Min. Ayres Britto, 2 a Turma do Supremo Tribunal Federal,
DJe 8.2.2012).
24. Diferentemente do Ministro Henrique Neves, não aplico o
artigo 249, § 20 , do Código de Processo Civil, pois o Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Gerais, analisando o conjunto probatório dos autos, concluiu que o
contrato de locação e as demais provas analisadas não comprovaram a
residência pelo prazo mínimo estabelecido em lei, indicando, inclusive, ato
notarial no qual certo tabelião, em diligência, afirmou que o ora recorrente
'jamais residiu no referido imóvef' (fi. 193) e a manifestação do Procurador
Regional Eleitoral no sentido de que:

"O contrato de compra e venda de cana-de-açúcar em que figuram
como partes empresa sediada no Município de Serra dos Aimorés e
o pai do recorrente não comprova a existência de vínculo, mormente
quando consta do documento a indicação de residência do genitor
do eleitor em outro município - Nanuque-MG (f. 65171)" (f 1. 197).

Suspender a conclusão regional dependeria do reexame do
conjunto probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial
eleitoral, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
25. Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial
eleitoral para anular todas as decisões posteriores à que deferiu o pedido de
transferência de domicílio eleitoral, reconhecendo, como consequência lógica,
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o trânsito em julgado daquela decisão, diante da inadequação da aplicação do
princípio da fungibilidade ao caso concreto.

VOTO (retificação)

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhora Presidente, eu superava a questão preliminar porque entrava
no exame da própria questão da transferência do domicílio, entendendo que o
acórdão regional continha elementos suficientes para deferir o registro do
domicílio.
Confesso que, na preliminar, não cheguei a pensar exatamente
como Vossa Excelência disse, mas ajusto meu posicionamento para ficar só
na preliminar e reconhecer o trânsito em julgado.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Daí já
passou o tempo.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Pelo que me lembro, Vossa Excelência pediu vista pela questão de
ser reexame de prova ou não, porque eu estaria examinando o teor do
acórdão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): O
princípio da fungibilidade, mas agora não dá mais tempo.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Quanto à fungibilidade, não tenho dúvida de que não se aplica,
porque transformaram o recurso em impugnação.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Se
Vossa Excelência reajusta, acompanho o seu voto.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): E fica reconhecido o trânsito em julgado da decisão que deferiu a
transferência de domicílio.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Não
houve realmente recurso.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): E encerra o processo para ele, não precisa entrar na discussão do
mérito.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente):
Acompanho Vossa Excelência integralmente.

35
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 169-47.2011.6.13.0190/MG. Relator: Ministro
Henrique Neves da Silva. Recorrente: Agripino Botelho Barreto (Advogado:
Mauro Jorge de Paula Bomfim). Recorrido: Partido Social Liberal (PSL) Municipal (Advogados: Fabrício Souza Duarte e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso, nos
termos do voto do relator.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Dias Toifoli, Castro
Meira e Henrique Neves da Silva, e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sandra
Cureau.

SESSÃO DE 9.5.2013.*

* Sem revisão das notas de julgamento da Ministra Cármen Lúcia.

