
EGRÉGIO TRIBUNAL 
 

COLENDA CÂMARA 
  

Inconformou-se a impugnante com a respeitável sentença proferida pela MM. 
Juíza de primeira instância, que deferiu os requerimentos de alistamento e transferência eleitoral 
dos eleitores citados em suas razões. Alegando, pois, que os referidos eleitores não residem no 
Município de Novo Triunfo e que o oficial de justiça não diligenciou na forma que esperava, 
interpôs recurso ao órgão da superior instância. 

Discordamos, outrossim, das razões apresentadas, quer porque a impugnação 
foi feita de modo genérico e caberia ao oficial de Justiça diligenciar apenas no endereço indicado 
à Justiça Eleitoral, quer porque o conceito de domicilio eleitoral não se confunde com o de 
domicilio civil, sendo aquele bem mais abrangente, de modo que a simples alegação de que o 
eleitor não reside no Município, não é suficiente a indeferir o seu pedido, ainda mais quando tais 
alegações não se fazem acompanhar dos indispensáveis elementos de prova. 
 

DAS RAZÕES DE RECURSO. 
 

Trata-se de recurso eleitoral interposto por delegado do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro – PMDB – contra a decisão da MM. Juíza da 82° Zona Eleitoral das 
pessoas nominadas nas razões de recursos. 

A recorrente afirma que nenhuma das pessoas indicadas reside em Novo 
Triunfo, nem têm qualquer vínculo com o município. Teriam requerido alistamento ou 
transferência eleitoral para aquela cidade a fim de granjear benefícios do governo federal, que 
teria sido prometidos pelo prefeito da municipalidade. 

Elenca vinte e três eleitores que tiveram seus alistamentos ou transferências 
deferidas e informa o local onde, segundo a recorrente, residiriam essas pessoas, afirmando que 
não possuem residência em Novo Triunfo. 

Pede a reforma da decisão e o conseqüente indeferimento dos requerimentos 
dos eleitores. 
 

DOS FUDAMENTOS JURÍDICOS 
 

A recorrente sustenta suas alegações na afirmação de que o oficial de justiça foi 
pouco diligente ao cumprir as determinações da juíza eleitoral, posto deveria ter colhido outras 
informações e/ou documentos para demonstrar o real domicílio das pessoas que tiveram seus 
alistamentos impugnados. 

Ocorre que as impugnações foram feitas de modo genérico, simplesmente 
afirmando-se que os eleitores apontados não tinham domicílio eleitoral no local por eles 
indicados. À vista disso, a magistrada, corretamente, determinou que o oficial de justiça fosse 
aos locais indicados nos Requerimentos de Alistamento Eleitoral – RAE, e verificasse se aquelas 
pessoas efetivamente ali residiam, Cumprindo a ordem, o oficial diligenciou e, verificando a 
veracidade das informações, expediu as certidões acostadas aos autos. 

Verifica-se que, quando das impugnações, não se fez qualquer indicação de 
onde residiriam os eleitores, como se procedeu agora nas razões do recurso; nem se procurou 
fazer qualquer prova de que circunstâncias constatadas posteriormente pelo oficial de justiça 
seriam inverídicas. 

Mesmo agora, por ocasião do recurso, há apenas alegações da impugnante sem 
qualquer suporte probatório que possa infirmar as certidões do meirinho que, como se sabe, goza 
de fé pública. 

 



Doutra banda, ainda que as pessoas nominadas efetivamente tenham residência 
nos locais indicados pelo recorrente, esse fato, por si só, não conduz ao indeferimento do 
alistamento. O indeferimento impor-se-ia se não se comprovasse residência ou moradia dos 
alistandos no município de Novo Triunfo. 

É que o conceito de domicilio eleitoral é bem mais amplo que o conceito geral 
de domicilio. Sabe-se que este, insculpido no Código Civil, é a norma aplicada sempre que não 
houver regra especial que a excepcione: 

“Art. 70. O domicilio da pessoa natural é o lugar onde ela 
estabelece a sua residência com ânimo de definitivo. “(art. 
70 do Código Civil). 
Esta é a regra geral, disposta no Código Civil, em que há um elemento objetivo, 

lugar de residência, e um subjetivo, com ânimo de definitividade. 
Ao lado desse conceito geral, casos há em que o legislador entendeu dar 

tratamento diferenciado à questão, a exemplo do que o ocorre com o Código Tributário Nacional 
e com  a legislação Eleitoral. 

Eis o conceito do Código Eleitoral: 
“Art. 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição, do eleitor. 
Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicilio eleitoral o lugar de 
residência ou moradia de requerente, e, verificado ter o alistando mais de uma, 
considerar-se-á domicilio qualquer uma delas”. 

Avista disso, temos que não teria sentido algum o legislador diferenciar os 
conceitos de domicílios civil e eleitoral, se se entendesse duas normas tivesse o mesmo alcance. 
É lógico que são diferentes os doía conceitos. Por outro lado, é evidente que a legislação eleitoral 
é especial em relação à comum e, portanto, deve ser aplicada aos casos que regula.   

Assim, percebe-se que a lei eleitoral é mais maleável do que a lei civil em 
relação à fixação do domicilio, eis que permite ao eleitor que possui mais de uma residência ou 
moradia escolher em qual delas deseja fixar seu domicilio para efeito de alistamento eleitoral. 

Adriano Soares da Costa nos dá uma explicação bastante lúcida acerca da 
distinção entre os dois conceitos. 

“Quem pretende fixar o conceito de domicilio eleitoral deve, preliminarmente, 
desvestir-se de qualquer juízo civilista: domicilio eleitoral e domicilio civil são 
conceitos distintos e de extensão diferentes. Enquanto este requer a existência 
de ânimo definitivo na fixação da residência, aquele apenas exige a residência 
ou moradia. Residência é o lugar onde se mora, onde há permanência do 
indivíduo por algum tempo, e nela passa-se temporadas, há residência; assim 
também se se possui casa de veraneio, ou casa de praia. Portanto, pode-se ter 
mais de uma residência. Basta à configuração da residência a  estadia mais 
prolongada, costumeira, dia e noite. A habitualidade da moradia é nuclear no 
conceito de residência.”1 
Das assertivas acima, dessume-se que é possível que, em se possuindo mais de 

uma residência, possa-se ter como domicílio eleitoral qualquer uma delas.  
Desta maneira, aliás, têm decidido tanto o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 

quanto o Superior Tribunal Eleitoral. Vejamos: 
“... 
Mérito. 
Comprovado serem os recorrentes detentores de mais Residência, impõe-se o 
reconhecimento do domicilio. Por eles escolhido, cônsono o estabelecido no 
art. 42 Parágrafo único, do Código Eleitoral.” (Acórdão nº 213/98 – processo nº 
4167 – in Ementário de Jurisprudência do TER/BA, v. 2, n. ¾ jul./dez.1998, p. 
120). 

 



 “Domicílio Eleitoral – Duplicidade Ação penal crime do art. 289 do CE. Falta 
de justa Causa. Em sendo certo o entendimento, na espécie de que a alistanda 
tinha mais de uma residência ou moradia, poderia ela, licitamente, optar entre a 
capital e o interior, quando do seu alistamento eleitoral. Recurso ordinário 
provido.” (Acórdão nº 8, de 5.8.97 – In Ementário – TSE – Julho/Agosto 97). 
 
“Domicílio Eleitoral. Não se confunde domicílio civil. Fatos que                   
Demonstram a existência do domicilio eleitoral. Prova.” (Acórdão nº 8.246, de 
3.10.86 – in – BE-TSE 424/766). 
No caso sob análise, observa-se que em muitos casos houve a certidão pelo 

oficial de justiça de que os eleitores efetivamente residiam nos endereços indicados à Justiça 
Eleitoral. Em outros tantos, conforme referido nos pronunciamentos ministeriais, embora o 
eleitor não residisse com animo definitivo (conceito civil) especificamente no local indicado, 
mantinha vínculo que justificava o seu domicílio em razão da moradia ou residência (conceito 
eleitoral). 

Assim, para que o recurso tivesse êxito seria necessário que a recorrente tivesse 
demonstrado que os eleitores apontados não têm residência ou moradia, nos termos da legislação 
eleitoral, no município de Novo Triunfo. E não há nos autos qualquer prova dessa alegação. 
 

CONCLUSÃO. 
Desarrazoada, desse modo, se nos afigura a pretensão da recorrente de ver 

reformada a respeitável decisão. Verifica-se, assim, que a decisão guerreada não carece de 
nenhuma reforma, pois foi proferida com extremo rigor técnico-jurídico e também com exemplar 
prova de prudência e comedimento. 

Dessa forma, expostas as razões, espera o Ministério Público, que esse Egrégio 
Tribunal mantenha a r. Decisão de primeira instância. 

Cícero Dantas, 10 de agosto 2004. 
 

                            RODRIGO RAMOS CAVALCANTI REIS 
                            Promotor de Justiça Eleitoral 82ª Zona Eleitoral 
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