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separados, anotados no verso com a indicação da qualificação dada
pela mesa e do objecto da reclamação ou do protesto e rubricados
pelo presidente da mesa e pelo delegado do partido que apresentou
a respectiva reclamação ou protesto.

Acrescenta o n.o 4 do mesmo preceito legal que a reclamação ou
protesto não atendido não impedem a contagem do boletim de voto
para efeito de apuramento geral.

Na situação em apreço, e no que concerne à eleição para a assem-
bleia de freguesia de Covelães, refere-se na acta das operações elei-
torais que houve um voto nulo e um boletim de voto sobre o qual
incidiu reclamação ou protesto e que foi considerado nas listas. Da
mesma acta das operações eleitorais consta o protesto apresentado
pela delegada do PS, defendendo a mesma que no boletim de voto
em questão não está escrita uma cruz, mas apenas um traço. Feita
a análise da acta das operações eleitorais, e tendo em atenção tudo
o acima exposto, deliberou esta assembleia de apuramento geral, por
unanimidade, o seguinte:

Não é de atender a reclamação em apreço apresentada pela repre-
sentante do PSD por do teor da acta das operações eleitorais ser
patente que, apesar de protestado, o boletim de voto referente à
eleição da assembleia de freguesia de Covelães foi considerado pela
assembleia de apuramento local como válido. Entendeu ainda esta
assembleia de apuramento geral que o facto de no verso do boletim
de voto em apreço não estar anotada a qualificação dada pela mesa
ao mesmo, não obsta à prolação da presente deliberação, uma vez
que é o único boletim relativamente ao qual houve protesto, o mesmo
mostra-se rubricado e vinha separado dos demais votos considerados
pela assembleia de apuramento local como válidos, o boletim de voto
em apreço estava junto à acta, cadernos eleitorais e boletins de voto
com votos nulos.

Notifique.
Neste momento, pela representante do PSD, foi requerido que

fosse exibida a acta de apuramento local.
Submetido o assunto à assembleia de apuramento geral, por esta

foi deliberado, por unanimidade, deferir o requerido.
Veio a representante do PSD requerer a passagem de certidão

de todas as actas das assembleias de apuramento local. Colocado
o assunto à consideração dos membros da assembleia de apuramento
geral, deliberaram os mesmos, por unanimidade, deferir o reque-
rimento.

Passe as competentes certidões.»
Vê-se ainda dos mesmos documentos que o edital a que se refere

o artigo 150.o da LEOAL foi afixado no dia 21 de Dezembro de
2001, «às 9 horas e 15 minutos», e o boletim de voto questionado
tem dois traços irregulares no quadrado correspondente à «Lista Inde-
pendente de Covelães — LICO, II».

Inexistindo obstáculos processuais quanto à legitimidade e quanto
à tempestividade, há, porém, que apreciar um obstáculo processual
pretensamente derivado da falta de apresentação de protesto ou recla-
mação por parte da lista concorrente e ora recorrente, conforme sus-
tenta o Partido Socialista, o que significaria, a ser procedente, que
não teria sido cumprido o requisito específico exigido no n.o 1 do
artigo 156.o da LEOAL.

Com efeito, e de acordo com o aí previsto, as irregularidades ocor-
ridas no decurso do apuramento local ou geral «podem ser apreciadas
em recurso contencioso, desde que hajam sido objecto de reclamação
ou protesto apresentado no acto em que se verificaram».

Ora, da acta do apuramento local em causa apenas consta o protesto
do Partido Socialista, relativamente ao boletim de voto controvertido,
que foi indeferido, como se relata na petição de recurso. E da acta
do apuramento geral não consta nenhum protesto ou reclamação da
lista recorrente — lista concorrente às eleições autárquicas para a
Assembleia de Freguesia de Covelães, com mandatário consti-
tuído — e apenas reclamações ou protestos da «representante do
PSD», sendo um deles relativo à «decisão da assembleia geral de
apuramento, por ter considerado nulo um boletim de voto protestado
na mesa n.o 1 da freguesia de Covelães, por entender que neste boletim
está expressa a vontade do eleitor e que está desenhada uma cruz,
embora imperfeita» (e a assembleia deliberou quanto a esse protesto
«por unanimidade nada acrescentar às razões que já ficaram expostas
para considerar o voto em apreço nulo»).

Havendo tal protesto, embora só da «representante do PSD», ele
vale, à luz do disposto no artigo 156.o, n.o 1, da LEOAL, para assegurar
a legitimidade para o recurso da lista recorrente, conforme resulta
do artigo 157.o, uma vez que houve «decisão sobre reclamação, pro-
testo ou contraprotesto», podendo recorrer, em geral, todos «os inter-
venientes no acto eleitoral».

Não tem, assim, razão o Partido Socialista, contestante, quando
sustenta que o «recurso apresentado pelo mandatário da lista LICO
não deverá ser aceite porque o assunto não foi por si reclamado
na assembleia de apuramento geral, como é obrigação, de acordo
com o expresso no n.o 1 do artigo 156.o da já referida lei, havendo
preterição desta formalidade legal».

Há, pois, que prosseguir quanto ao conhecimento do mérito do
presente recurso.

5 — É, pois, objecto deste recurso a decisão da assembleia de apu-
ramento geral em causa que considerou «o voto em apreço nulo»
(ou seja, o voto a que se reporta o recorrente na petição), atendendo
ao critério seguido pela mesma assembleia, «segundo o qual se entende
por cruz a intersecção dentro do quadrado de dois segmentos de
recta, ainda que imperfeitamente desenhados» (e implicitamente con-
siderou-se que os traços inscritos no quadrado correspondente à «Lista
Independente de Covelães — LICO, II» não preenchiam aquele
entendimento do que é «cruz»).

A análise do original do boletim de voto junto aos autos revela,
todavia, que há intersecção nos dois traços irregulares naquele qua-
drado, e isso é bastante para se poder concluir tratar-se de um voto
válido.

Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 115.o, n.o 4, da
LEOAL, preceito que regula o modo como vota cada eleitor, este
assinala o voto «com uma cruz, em cada boletim de voto, no quadrado
correspondente à candidatura em que vota», ditando o n.o 2 do
artigo 133.o que não é considerado voto nulo «o do boletim de voto
no qual a cruz, embora não sendo perfeitamente desenhada [...], assi-
nale inequivocamente a vontade do eleitor».

Embora, em bom rigor, os riscos ou traços assinalados no boletim
de voto questionado não coincidam com uma cruz perfeitamente dese-
nhada, o certo é que «o Tribunal Constitucional dispõe de uma juris-
prudência firme e uniforme» no sentido de definir «a cruz como a
intersecção de dois segmentos de recta, sendo considerado o voto
válido se e quando a intersecção ocorrer dentro das linhas que deli-
mitam o quadrado» (como se lê no Acórdão n.o 6/98, nos Acórdãos,
39.o vol., pp. 695 e segs.). Ora, é esta realidade que o boletim de
voto controvertido revela, pois, como já ficou dito, há intersecção
nos dois traços irregulares feitos dentro do quadrado, tendo, assim,
de considerar-se válido o voto.

Com o que merece provimento o presente recurso.
6 — Termos em que, decidindo, concede-se provimento ao recurso

e julga-se válido o voto controvertido, atribuindo-se, por consequência,
à lista recorrente mais um voto para a Assembleia de Freguesia de
Covelães.

Lisboa, 4 de Janeiro de 2002. — Guilherme da Fonseca — Maria
dos Prazeres Pizarro Beleza — Alberto Tavares da Costa — Bravo
Serra — Luís Nunes de Almeida — Paulo Mota Pinto — José de Sousa
e Brito — Maria Fernanda Palma (vencida, nos termos da declaração
de voto junta) — Maria Helena Brito (vencida, pelos fundamentos
constantes da declaração de voto da Ex.ma Conselheira Maria Fer-
nanda Palma) — Artur Maurício (vencido, nos termos da declaração
de voto da Ex.ma Conselheira Maria Fernanda Palma) — José Manuel
Cardoso da Costa.

Declaração de voto

Voto vencida por entender que o voto considerado válido pelo
Tribunal não deveria ser apreciado como tal por não representar
uma cruz ainda que imperfeitamente expressa para um qualquer obser-
vador, não sendo de presumir que o possa ser para o próprio votante,
ainda que geometricamente possa ser discutível que haja uma inter-
secção de linhas. Enquanto acto de comunicação da vontade eleitoral
segundo critérios legais estritos (artigo 115.o, n.o 4, da Lei Eleitoral
dos Órgãos das Autarquias Locais), a percepção da vontade eleitoral
não se compagina com uma elevada dúvida do observador sobre a
mesma. Apesar de ter seguido o anterior critério do Tribunal, altero
a minha posição em face destes fundamentos. — Maria Fernanda
Palma.

Acórdão n.o 13/2002/T. Const./Processo n.o 811/2001. —
Acordam, em sessão plenária, no Tribunal Constitucional:

I — Relatório. — 1 — Maria Madalena Lança Marques, por si e
como mandatária da CDU — Coligação Democrática Unitária PCP-
-PEV, apresentou, em 21 de Dezembro de 2001, recurso contencioso
para este Tribunal «do não atendimento de protestos contra irre-
gularidades e ilegalidades no acto de votação para a eleição da Câmara
e Assembleia Municipais de Mértola e assembleias de freguesia do
mesmo concelho», porquanto a disposição das câmaras de voto foi
determinada por um fax do Secretariado Técnico dos Assuntos Para
o Processo Eleitoral para a mandatária de uma das forças políticas
concorrentes às eleições autárquicas desse município — o que, no
recurso, se considera «uma intromissão abusiva no funcionamento
das mesas de voto» — e tal disposição das câmaras de voto «é uma
das soluções que menos assegura os direitos fundamentais de liberdade
e sigilo de voto». Invoca, assim, violação dos artigos 102.o, 121.o,
n.o 3, 122.o e 139.o, n.o 2, alínea d), da lei eleitoral dos órgãos das
autarquias locais (LEOAL), aprovada pela Lei Orgânica n.o 1/2001,
de 14 de Agosto, e conclui desta forma:

1.a Cabe exclusivamente ao presidente e aos membros da mesa
das secções de voto assegurar o segredo e a liberdade de
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voto de cada eleitor, designadamente, e para esse fim, definir
a posição da câmara de voto;

2.a Constitui irregularidade e ilegalidade susceptível de influir
na liberdade e segredo do voto, e com influência no resultado
final da votação, o facto de a câmara de voto ser posicionada,
como no caso presente, por modo que possa ser visto ou
deduzido se o eleitor escreve ou não no boletim de voto,
se escreve mais do que a normal posição da cruz e se, até,
permite perceber em que altura ou região do boletim é aposta
a cruz;

3.a São falsas as actas em que, como no caso dos autos, se não
contém a reclamação de mandatário e ou representantes de
uma lista concorrente no sentido de ser mudada a posição,
antes decidida pela mesa, da câmara de voto; em que se não
contêm a deliberação tomada pela mesa e a sua execução
e os protestos a tal respeito formulados por eleitores;

4.a Constitui artifício fraudulento e acarreta vício na formação
da vontade a exibição, por representante, delegado ou man-
datário de concorrente à eleição perante os membros de uma
mesa, de «parecer» do STAPE acerca da posição da câmara
de voto por modo a obter, destes, a alteração da posição
em que a mesma antes ocupava por decisão da mesa, com
a parte fechada e opaca voltada para o sítio da mesa e das
demais pessoas presentes no lugar da assembleia de voto e
que, na nova posição, permite ver ou deixa presumir o com-
portamento e a escolha do eleitor aquando da votação.

Foi solicitada a requisição das actas de todas as mesas/secções de
voto e do apuramento geral e oficiado o STAPE para juntar cópia
certificada da comunicação por telecópia e respectivo relatório de
transmissão, como requerido pela recorrente. Notificados os man-
datários das restantes forças políticas concorrentes às eleições autár-
quicas no mesmo município, só foi apresentada resposta por parte
da mandatária do Partido Socialista, entrada neste Tribunal em 26
de Dezembro.

No dia 28 de Dezembro deram entrada os elementos solicitados
ao governador civil de Beja (20 actas de operações eleitorais e actos
de apuramento da eleição e da proclamação dos candidatos eleitos
aos órgãos das autarquias locais do concelho de Mértola) e ao STAPE.

Na resposta da mandatária do Partido Socialista (PS) — instruída
com cópias das necessárias procurações, a troca de missivas com o
STAPE e uma das suas páginas na Internet, cópia do Acórdão
n.o 740/97 do Tribunal Constitucional, cópia autêntica da acta de
apuramento da eleição e da proclamação dos candidatos eleitos aos
órgãos das autarquias locais do concelho de Mértola e ainda com
um original da acta das operações eleitorais da secção de voto n.o 4
da freguesia de Mértola e cópias autenticadas das actas das operações
eleitorais da secção de voto n.o 4 da freguesia de Mértola e cópias
autenticadas das actas das operações eleitorais da secção de voto
n.o 2 da freguesia de São João das Caldeiras, da secção de voto n.o 1
de Alcaria Ruiva e da secção de voto n.o 5 da freguesia de Mér-
tola — pugna-se pela confirmação da regularidade do processo de
votação, não se verificando qualquer ilegalidade, e dizendo-se, quanto
à disposição das câmaras de voto, que aquela que «prevaleceu na
maioria das assembleias é a que melhor preserva com rigor o segredo
de voto, ficando as câmaras colocadas de modo que quer os membros
da mesa quer os delegados não possam descortinar o sentido dos
eleitores e a figura do eleitor possa ser observada na íntegra (de
costas) por todos os membros da mesa e delegados, como sugeriu
o STAPE», evitando, «além do mais, as suspeitas verificadas em actos
eleitorais anteriores, nomeadamente no de 1997, sobre a substituição
dos boletins de voto fornecidos pela mesa por outros trazidos do
exterior da assembleia, verdadeiros ou não [. . . ]».

II — Fundamentos. — 2 — Como se depreende da transcrição das
conclusões do recurso, são três as questões que se pretende trazer
à apreciação deste Tribunal:

a) A da interferência do STAPE, por interposto «representante,
delegado ou mandatário de concorrente à eleição», na liber-
dade dos membros das secções de voto para definirem a posi-
ção da câmara de voto no sentido de assegurarem o segredo
e a liberdade do voto de cada eleitor;

b) A da falsidade das actas em que se não contenha reclamação
de mandatários ou representantes de uma lista concorrente
no sentido de ser mudada a disposição da câmara de voto,
ou que omita a deliberação tomada pela mesa sobre tal dis-
posição, ou os protestos formulados por eleitores;

c) A da possível interferência com a liberdade e o segredo de
voto da disposição adoptada para as câmaras de voto em
resultado do referido na alínea a).

3 — Nos termos da alínea c) do n.o 2 do artigo 223.o da Constituição,
cabe ao Tribunal Constitucional «julgar em última instância a regu-
laridade e a validade dos actos do processo eleitoral, nos termos da

lei», «remetendo-se a fixação da respectiva disciplina jurídica para
a lei ordinária, é a Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro, que a vem
estabelecer [. . . ]» (como se escreveu no Acórdão n.o 269/98, publicado
no Diário da República 2.a série, de 31 de Março de 1998) — e esta
lei determina que o Tribunal tem competência para julgar os recursos
contenciosos interpostos de actos administrativos definitivos e exe-
cutórios praticados pela Comissão Nacional de Eleições ou por outros
órgãos da administração eleitoral [alínea f) do artigo 8.o]. Por seu
lado, o n.o 7 do artigo 102.o-B da mesma lei, artigo aditado pela
Lei n.o 85/89, de 7 de Setembro, estabelece que o recurso interposto
de decisões de outros órgãos da administração eleitoral segue as regras
do recurso contencioso das deliberações da Comissão Nacional de
Eleições.

Ora, mesmo que pudesse considerar-se o fax enviado à mandatária
do Partido Socialista, assinado por alguém em nome da directora-geral
do STAPE, como uma decisão (o que poderia tentar inferir-se da
alteração da redacção em relação a um anterior e-mail ao que parece
enviado à mesma destinatária em nome daquela directora-geral — cf.
fl. 49 dos autos), sempre estariam por preencher os requisitos pro-
cedimentais previstos no referido artigo para que o Tribunal Cons-
titucional dela pudesse conhecer.

O que é dizer que se poderá — preenchidos que estejam os devidos
requisitos — avaliar o resultado da intervenção do STAPE no processo
de votação [é o que se enunciou como questão c), supra], mas não
o próprio acto do STAPE, traduzido em estabelecer e comunicar
regras sobre a disposição das câmaras de voto, em correspondência
dirigida a uma das forças políticas candidatas às eleições [o que se
deixou enunciado como questão a), supra].

4 — Das actas das operações eleitorais disponibilizadas ao Tribunal,
só três fazem referência à deliberação tomada sobre a disposição
das mesas de voto e aos protestos que tal disposição gerou.

Entende a signatária do recurso, porém, que tal implica falsidade
das restantes actas. A forma prevista pela lei (artigo 121.o, n.o 1,
da LEOAL) para a apresentação dos protestos contra irregularidades
verificadas no decurso da votação é, porém, a forma escrita. E, caso
tenha sido apresentado algum protesto sob essa forma, ele deverá
encontrar-se em apenso à dita acta, nos termos do n.o 2 do mesmo
artigo, segundo o qual a mesa não pode negar-se a receber as recla-
mações, os protestos e os contra-protestos, devendo rubricá-los e apen-
sá-los às actas. A mais de os protestos referidos não estarem apensos,
não é isso sequer invocado, elencando-se antes nomes de eleitores
que terão protestado, sim, mas apenas oralmente.

Ora, sem protesto escrito não tem de haver deliberação sobre ele,
e sem deliberação sobre um protesto não há que registar em acta,
designadamente, a deliberação tomada sobre a disposição das câmaras
de voto.

É certo que em três assembleias de voto, mesmo sem protesto
escrito (apenso à acta) houve deliberação registada na acta. Na ver-
dade, à excepção das da 1.a secção de voto de Alcaria Ruiva e da
5.a secção de voto de Mértola, as actas das operações eleitorais são
omissas quanto à deliberação sobre protestos apresentados pelos elei-
tores sobre a disposição das câmaras de voto, e, salvo na da 2.a secção
de voto de Alcaria Ruiva, não ficou nelas registada a deliberação
sobre a disposição dessa câmara de voto.

Ora, tendo em conta que não há, nem pode haver, outra prova
sobre a existência de tais protestos, e, decisivamente, porque os pró-
prios delegados da lista que agora recorre, através da sua mandatária,
da falsidade das actas, assinaram as referidas actas, não pode o Tri-
bunal Constitucional conhecer do recurso nesta parte.

E fica, portanto, prejudicado o conhecimento das questões de fal-
sidade elencadas em b), supra. Como estabelece o n.o 1 do artigo 156.o
da LEOAL, as irregularidades ocorridas no decurso da votação podem
ser apreciadas em recurso contencioso, «desde que hajam sido objecto
de reclamação ou protesto apresentado no acto em que se verificaram»
e (tendo em conta que o protesto tem de ser escrito) no caso não
se pode concluir que o tenham sido.

5 — Quanto à terceira e última questão — que é, recorde-se, a
da interferência com a liberdade e o segredo de voto da disposição
adoptada para as câmaras de voto —, há que a circunscrever às duas
secções de voto em que houve registo em acta de protestos apre-
sentados quanto à disposição das câmaras de voto, justamente porque
só em relação a elas se verifica esse pressuposto de recurso: a secção
de voto n.o 5 da assembleia de voto da freguesia de Mértola — em
que a disposição contestada foi alterada, mas apenas depois de terem
votado os primeiros 10 eleitores (além dos membros da mesa) e a
secção de voto n.o 1 da assembleia de voto de Alcaria Ruiva.

Na outra secção onde a disposição da câmara de voto foi objecto
de deliberação registada em acta — a secção de voto n.o 2 da freguesia
de Alcaria Ruiva — foi decidido, por maioria absoluta, que «a câmara
de voto se localiza exactamente no mesmo local dos anteriores actos
eleitorais», pelo que, para o que ora releva, a ela se não tem de
atender.

6 — Na secção de voto n.o 1 da assembleia de voto de Alcaria
Ruiva votaram 328 eleitores.
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Ora, é certo que, a admitir-se que uma disposição das câmaras
de voto como a contestada «originou um constrangimento sobre os
eleitores que se viram privados da liberdade e do segredo no acto
de votar», como alegado pela recorrente, tal poderia ter tido influência
nos resultados das eleições — e quer para a assembleia de freguesia
da mesa em causa (pois ainda que o tivesse tido em outras mesas,
a falta de um protesto escrito e de deliberação desfavorável registada
em acta impediria a sua consideração neste momento), quer, even-
tualmente, para a Assembleia Municipal, quer para a Câmara Muni-
cipal, desde logo por ser impossível determinar o número de votos
condicionados e os resultados finais serem influenciados nessa mesa.

O que não parece ser de admitir é, porém, que a disposição con-
testada das mesas de voto possa ter o efeito alegado sobre a liberdade
e a confidencialidade do voto, pelo menos tendo tal disposição sido
efectuada nos termos recomendados pelo órgão de administração elei-
toral em questão (como a própria recorrente admite) — ou seja, sujeita
ao condicionalismo explicitado na primeira parte da respectiva missiva.
Recomendava-se nesta que:

«Os membros das mesas eleitorais devem localmente assegurar a
correcta disposição, na sala, da mesa de trabalho e da câmara de
voto por forma que, por um lado, seja rigorosamente preservado o
segredo de voto — ficando as câmaras de voto colocadas de modo
a que quer os membros da mesa quer os delegados não possam descortinar
o sentido de voto dos eleitores — e, por outro, que a figura do eleitor
possa ser observada na íntegra (de costas) por todos os membros
da mesa e delegados.» (Itálicos aditados.)

Por outro lado, pode ler-se na própria acta da secção de voto n.o 1
da freguesia de Alcaria Ruiva:

«Antes da abertura da secção de voto, a mesa, por maioria dos
seus membros, deliberou colocar a câmara de voto por forma que
a figura dos eleitores, ao votar, pudesse ser observada na íntegra,
de costas, por todos os membros da mesa e delegados.

A deliberação foi contestada pelo Sr. Delegado efectivo da lista
da CDU — Coligação Democrática Unitária, por considerar que tal
posicionamento da câmara de voto não salvaguardaria inteiramente
o segredo de voto. Tal contestação foi feita através de um protesto
oral. A mesa manteve a decisão inicialmente tomada, face ao protesto
apresentado, fundamentando-se no facto de considerar que o posi-
cionamento da câmara de voto, como decidido, salvaguardaria intei-
ramente a confidencialidade do voto dos eleitores.» (Itálico aditado.)

E também na acta da assembleia de apuramento geral se encontra,
a propósito desta secção de voto, a apreciação da questão de «saber
se se pode considerar mantido o direito à confidencialidade do voto,
nos casos em que a câmara de voto está colocada por forma que
as costas do eleitor fiquem de fronte para a mesa», tendo-se deli-
beração por unanimidade «no sentido de não ser posta em causa
a confidencialidade do voto».

Não pode, na verdade, considerar-se que o posicionamento em
causa da câmara de voto, correspondendo à informação do STAPE,
tenha vulnerado, só por si, a liberdade e a confidencialidade do voto
dos eleitores, como decorre não só no próprio teor da informação
do STAPE mas também da falta de protestos noutras secções de
voto (salvo as já referidas) e da idêntica apreciação uniforme da mesa
de voto e da assembleia de apuramento geral, em termos que não
se afiguram susceptíveis de ser postos em causa apenas com base
numa eventual prova testemunhal de sentido diverso, cuja falibilidade
é bem conhecida (e isto mesmo independentemente da questão de
saber se é em geral admissível tal tipo de prova em processos eleitorais
deste tipo).

Pelo que não se encontram motivos para conceder provimento ao
recurso, no que diz respeito à questão referida sob a alínea c), quanto
a esta secção de voto.

7 — Resta a secção de voto n.o 5 da Assembleia de Freguesia de
Mértola. Nesta, porém, a disposição das câmaras de voto contestada
pela recorrente só vigorou para os 10 primeiros eleitores, tendo a
partir daí a mesa deliberado manter o posicionamento tradicional-
mente dado às câmaras de voto (e isto mesmo deixando em aberto
apurar se o protesto nesta secção se referiu ao exercício do direito
de voto pelos 10 primeiros eleitores ou tão-só à colocação da câmara
de voto, como, distinguindo entre as duas questões, se decidiu na
assembleia de apuramento geral, por isso não se apreciando o protesto
na parte relativa àqueles 10 primeiros eleitores).

Depois de se ter concluído que há que negar provimento ao recurso
quanto à secção de voto tratada no número anterior (a secção de
voto n.o 1 da assembleia de voto de Alcaria Ruiva), e mesmo sem
se poder distinguir, de entre o conjunto dos votos nessa secção, quais
são os 10 votos que eventualmente poderiam ser influenciados pela
disposição das câmaras de voto contestada, já se pode, porém, concluir
que uma alteração do sentido de tais 10 votos seria insuficiente para
alterar em qualquer sentido a distribuição de mandatos, ou seja, o
«resultado global da eleição», quer para a Assembleia Municipal, quer
para a Câmara Municipal, quer para a Assembleia de Freguesia em
questão (para a primeira, em qualquer caso, o PS manteria 8 mandatos
e a CDU 7; para a segunda, sempre o PS manteria 3 mandatos e

a CDU 2; e, para a terceira, sempre o PS manteria 5 mandatos e
a CDU 4).

Como se escreveu no Acórdão n.o 860/93 (Diário da República,
2.a série, de 10 de Maio de 1994, a propósito da norma do artigo 105.o
do Decreto-Lei n.o 701-B/76, de 29 de Setembro, paralela à que actual-
mente consta do artigo 160.o da LEOAL), «o artigo 105.o é claro
quanto às condições em que o recurso para o Tribunal Constitucional
comporta a consequência nele prevista: as ilegalidades em causa só
relevarão para efeitos de julgar a eleição nula, conforme pretende
o recorrente, quando possam influir no resultado global da eleição
do órgão autárquico». Ora, como também se disse nesse aresto, «é
esta específica projecção no resultado eleitoral que não se encontra
provada no processo [. . . ]», desde logo, por os votos dos primeiros
10 eleitores da secção de voto n.o 5 da Assembleia de Freguesia de
Mértola não serem susceptíveis de ter tal influência.

Também nesta parte não há, pois, que conceder provimento ao
presente recurso.

III — Decisão. — Pelos fundamentos expostos, o Tribunal Cons-
titucional decide negar provimento ao recurso.

Lisboa, 4 de Janeiro de 2002. — Paulo Mota Pinto (relator) — José
de Sousa e Brito — Maria Fernanda Palma — Maria Helena Brito —
Maria dos Prazeres Pizarro Beleza — Alberto Tavares da Costa — Bravo
Serra — Luís Nunes de Almeida — Artur Maurício — Guilherme da
Fonseca — José Manuel Cardoso da Costa.

Acórdão n.o 20/2002/T. Const. — Processo n.o 11/2002. —
1 — Fernando de Carvalho Fernandes, que se intitula mandatário
do Partido Socialista para as eleições para os órgãos autárquicos do
município de Ribeira de Pena realizadas no passado dia 16 de Dezem-
bro, veio em 4 de Janeiro de 2002 e esteado nos artigos 156.o a
158.o da lei que regula a eleição dos titulares dos órgãos autárquicos,
aprovada pela Lei Orgânica n.o 1/2001, de 14 de Agosto, interpor
recurso das decisões tomadas pela assembleia de apuramento geral
reunida em 3 de Janeiro de 2002, invocando, em síntese:

A referida assembleia de apuramento geral, que reuniu no indi-
cado dia, reunião essa que surgiu na sequência do decidido
no Acórdão n.o 603/2001 do Tribunal Constitucional, deveria
retomar os trabalhos e proceder, novamente, às operações pre-
vistas no n.o 1 do artigo 146.o da lei que regula a eleição dos
titulares dos órgãos autárquicos;

Na anterior reunião daquela assembleia (que teve lugar em 18
de Dezembro de 2001) tinham sobrado dúvidas quanto à não
inscrição de eleitores da freguesia de Salvador e que terão
efectivado o voto;

Não obstante na reunião de 3 de Janeiro de 2002 ter sido apre-
sentada uma «proposta» solicitando a realização de uma
«recontagem» que «cumprisse o espírito e a letra do Acórdão
do Tribunal de Contas n.o 322/85», o presidente da assembleia
de apuramento geral, sem ter submetido o assunto a votação,
decidiu indeferir tal «proposta», por extemporaneidade,
dizendo que o apuramento geral dos resultados já tinha sido
efectuado na anterior reunião de 18 de Dezembro de 2001
e que eventuais irregularidades sobre a votação ou modo de
contagem dos votos teriam de ter sido arguidas através de
reclamação ou protesto a deduzir em momento oportuno,
sendo que na reunião agora em causa apenas cumpria à assem-
bleia dar cumprimento ao decidido pelo Tribunal Consti-
tucional;

Aquele indeferimento, porém, não tem razão de ser, pois que,
por um lado, o apuramento geral continua até ao termo da
reunião de 3 de Janeiro de 2002, podendo cada um dos mem-
bros da assembleia de apuramento geral apresentar, até o seu
final, «propostas», que terão de ser discutidas e votadas, não
podendo tais membros ser coarctados no seus direitos; por
outro, porque a decisão do Tribunal Constitucional não limitou
os poderes da assembleia de apuramento geral, antes deter-
minando que se procedesse ao apuramento da votação para
os órgãos autárquicos;

Foi lavrado protesto pelo ora recorrente pelo facto de parte
dos membros da assembleia de apuramento geral terem sido
impedidos de apresentarem «propostas» e pelo facto de o seu
presidente ter impedido que, caso a «proposta» viesse a ser
aprovada, fosse efectuada a «recontagem» dos votos;

O indicado presidente assumiu poderes que a lei lhe não confere
ao sustentar que é a ele que compete dirigir os trabalhos,
recebendo «propostas» que lhe sejam presentes e apresentando
à assembleia, para deliberação, as que entenda por pertinentes,
recusando as que entenda por extemporâneas, ilegais, imper-
tinentes ou dilatórias;

Em face do sucedido, seis dos oito membros da assembleia de
apuramento geral recusaram-se a assinar a acta, que, assim,
não é válida.


