
I. Nos dias 30 de Junho e 1 de Julho, a Comissão de Ética e Arbitragem recebeu várias queixas sobre 
o processo eleitoral realizado no círculo eleitoral do Porto. Estas queixas foram enviadas sob a forma 
de recurso de decisão adotada pela Comissão Eleitoral no mesmo dia 30 de junho, tal como previsto 
no ponto 19 do Regulamento das Primárias da candidatura cidadã LIVRE/Tempo de Avançar. Face 
ao número de queixas recebido, e incidindo todas elas sobre a mesma questão, a Comissão de Ética e 
Arbitragem decidiu proceder ao tratamento conjunto das mesmas, tendo procedido ao apuramento, 
verificação e análise dos factos que considera relevantes relativos ao ato eleitoral, e que constituem ar-
gumentos dessa reclamação.
São esses factos os seguintes:
 
foram recepcionados na Comissão Eleitoral 54 sobrescritos por via postal oriundos do Círculo Eleitoral 
do Porto, dos quais apenas 46 foram considerados, uma vez que os restantes pertenciam a remetentes 
não inscritos no caderno eleitoral; os votos por correspondência do Círculo do Porto totalizam 46 
boletins, apresentando todos os sobrescritos que continham os boletins de voto o mesmo registo de 
confirmação de recepção dos CTT onde consta (…)
 
(…)
 
Tendo em conta estes factos, pediram os aqui recorrentes à Comissão Eleitoral que se procedesse à 
anulação dos votos por correspondência em causa, à recontagem dos votos e consequente nova orde-
nação dos votos válidos, tendo obtido uma resposta negativa. Recorreram assim dessa decisão para esta 
Comissão (…)
 
II. Recebidas as queixas, a Comissão de Ética e de Arbitragem procedeu às seguintes diligências:
 
solicitou à Comissão Eleitoral o acesso aos boletins de voto do núcleo do Porto;
solicitou à Comissão Eleitoral o envio da tabela de redistribuição de votos relativa ao círculo do Porto;
contactou, (…)
 
Da consulta dos boletins de voto, observou-se que os votos por correspondência estavam separados dos 
restantes e, em relação aos 46 considerados admitidos e válidos para efeito de votação pela Comissão 
Eleitoral, apurou-se que os mesmos tinham, efetivamente, a mesma hora de registo no posto (…)
 
No contato telefónico com (…) foi referido (…) e posteriormente enviado os ditos boletins a partir do 
posto dos CTT (…)

DECISÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E DE ARBITRAGEM

 DO LIVRE/TEMPO DE AVANÇAR NOS RECURSOS DE IMPUGNAÇÃO DE 

VOTOS NO CÍRCULO ELEITORAL DO PORTO NO ÂMBITO DAS PRIMÁRIAS 

REALIZADAS A 21 DE JUNHO DE 2015

 

(extratos*)

Aliado a este facto, a Comissão 
de Ética e Arbitragem não 
pode deixar de valorizar a 
informação transmitida por 
telefone (…)

* O documento completo da pode ser consultado na base de uma solicitação à Comissão de Ética e Arbitragem.



III. Análise dos princípios e dos factos
 
No caso em apreço, coloca-se a questão da compatibilidade do envio dos 46 boletins de voto enviados 
por correspondência com os princípios gerais da lei eleitoral e, em particular, os princípios por que se 
rege o direito de votação. Não é por se estar no âmbito de eleições primárias, não previstas na lei geral 
nacional - mas criadas especificamente no quadro da candidatura cidadã LIVRE/Tempo de Avançar 
- que esses princípios deixam de vigorar. Desta forma, esses princípios devem ser aplicados mutatis 
mutandis ao voto por correspondência (…)
Posto isto, a Comissão de Ética e Arbitragem relembra que o voto é único, pessoal, directo, presencial, 
secreto e universal. Ainda, o voto é um ato não delegável. Veja-se, a este propósito, o consagrado nos 
artigos 113º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e 79º da Lei Eleitoral da Assembleia da 
República (LEAR), analogamente aplicáveis.
Em segundo lugar, a Comissão de Ética chama a atenção para a necessidade de garantir que os proces-
sos eleitorais decorram de forma regular, transparente, íntegra e leal. (…)
Por isso mesmo, torna-se crucial que nestas situações não existam quaisquer dúvidas acerca do cami-
nho percorrido pelo boletim de voto, desde que preenchido e colocado no envelope até ao momento 
em que é depositado no correio. Da mesma forma, não podem subsistir dúvidas sobre quem foi o autor 
do voto colocado no correio, uma vez que o correio será considerado a urna, onde o voto não delegável 
será depositado, nas situações em que o voto é feito por correspondência. Existindo essas dúvidas, logi-
camente outras poderão decorrer em relação à qualidade do voto secreto e da equivalência do que está 
escrito no boletim com a vontade do eleitor.
Ora, em nome de eleições transparentes, regulares e livres, onde os princípios do voto secreto, pessoal 
e não delegável têm um lugar fundamental, estas dúvidas não podem existir, por forma a não afetar de 
forma grave o bom desenrolar do processo eleitoral.
No caso em apreço, a Comissão Eleitoral foi, aquando da recepção dos votos por correspondência re-
lativos ao círculo eleitoral do Porto, confrontada com a recepção de 54 envelopes iguais, oriundos do 
mesmo posto dos CTT e com carimbo de registo igual. Perante a situação, porventura suspeitando dos 
mesmos, a Comissão Eleitoral separou estes boletins para uma análise separada dos restantes. (…)

No entanto, não se pode ignorar, que esta forma de recolha de votos para posterior depósito nos CTT, 
que para efeitos de voto por correspondência pode ser equiparada à urna, independentemente de qual-
quer bona fides existente, interrompeu o vínculo de ligação pessoal entre o eleitor e a urna, tendo tor-
nando o voto delegável.
Sendo este um princípio fundamental e intrínseco ao voto, na apreciação da validade de um boletim de 
voto não pode existir a mínima dúvida quanto ao seu cumprimento.
Ora, o que aconteceu aqui, (…), de recolha de boletins e depósito dos mesmos no posto dos CTT por 
uma pessoa que não os eleitores pessoalmente, foi um claro desvio às regras de um processo eleitoral 
regular e um ataque aos princípios fundamentais a que o voto está sujeito: único, pessoal, directo, pre-
sencial, secreto e não delegável.
(…)
 
IV. Tendo em conta o exposto, (…) a simples anulação dos mesmos não coloca em causa a idoneidade 
do ato eleitoral realizado a 21 de Junho de 2015.
Nestes termos, a Comissão de Ética e Arbitragem declara nulos os 46 boletins de votos impugnados e 
determina que a Comissão Eleitoral proceda à recontagem dos votos no círculo eleitoral do Porto e à 
correspondente reordenação dos candidatos.

(…)

Aos 2 de Julho de 2015,
A Comissão de Ética e de Arbitragem do LIVRE/Tempo de Avançar

Aliado a este facto, a Comissão 
de Ética e Arbitragem não 
pode deixar de valorizar a 
informação transmitida por 
telefone (…)


