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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE SANTARÉM
juiz Presidente

ELErçÃo Dos DEpurADos À assnvsrElA DA REPÚBLICA - 30 pn ]aNEIno on2022

- CÍncuro ELEIToRAL or sallranÉvr -

DnrncaçÃo DE coMprrÊNcn, Nos rERMos Do ARTIGo 23.o, N.' 3, DA LEI ELEIToRAL

DA ASsEMBLEIA DA nnr,úsrrca - oRTENTAÇÕns cruÉnICAS soBRE a apulssÃo u

vERrFrcAçÃo pn cANDIDATURAS No Âvrnrro Do PRocESSo ELEIToRAL

I.

O Decreto do Excelenússimo Senhor Presidente da República n.o 91,/2021,, de 5

de Dezembro de 2021,, publicado no Diário da República I Série, n." 234-8, fixou o dia

30 de Janeiro de 2022 para a eleição dos Deputados à Assembleia da República.

A entrega das candidaturas decorrerá até ao día 20 de Dezembro de 2021',

podendo seÍ apresentadas pelos partidos políticos ou coligações de partidos - cf .2L.o

da Lei Eleitoral da Assembleia da República (LEAR), aprovada pela Lei n.o 14/79, de1,6

de Maio.

O círculo eleitoral de Santarém integra 2L rnunicípios: Abrantes, Alcanena,

Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche,

Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Mação, Ourém, Rio Maior, Salvaterra de

Magos, Santarém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.

O artigo 23.o daLEAR, sob a epígraÍe"Apresentação de canüdaturas",ptescrevei

"1-. A apresentação de candidaturas cabe aos órgãos competentes dos partidos políticos.

2. A apresentação faz-se até ao 4L.o dia anterior à dnta preaista para as eleições perante o

juiz presidente da coÍnarca com sede na capital do distrito ou região autónoma que constitua o

círculo eleitoral.

3. O presidente do tribunal de comarca pode delegar em magistrado de secção dn

instância central da comarca a competência referida no número anterior, caso etn que a este

caberi conduzir até ao seu termo o processo de apresentação de candidaturas, no âmbito da

tnesmo tribunql

4. (reaogado)."

De harmonia com o estatuído no artigo 23.o, rt.o 3, da LEAR e após audição e

concordância expressa do nomeado, delego no Excelentíssimo Senhor lluiz Dr, Luis

Manuel de Carvalho Ricardo, fuiz 2 do luízo Central Cível de Santarêrn, a
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competência relativa à admissão, apreciação e verificação das candidaturas dos

Deputados à Assembleia da República, no círculo eleitoral de Santarérn, até ao termo

do processo de apresentação de candidafuras, incumbindo-lhe dirimir todas as

questões jurídicas que se suscitem no seu decurso.

II.

Após concertação prévia com o Exceleníssimo SenhorJuiz que irá cortduzir,no

Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, o processo de apresentação de

candidaturas até ao seu termo, ponderando que parte dos procedimentos de entrega,

veriÍicação e apreciação das candidaturas decorrerão em período de férias judiciais de

Natal - entre os dias 22 de Dezembro e 3 de Janeiro -, importa fornecer algumas

orientações relativas aos procedimentos relacionados com a tramitação do processo

eleitoral, de modo a simpliÍicar e facilitaÍ as operações relativas à intervenção judicial,

uniÍormizando procedirnentos e garantindo arapidez na resposta relativamente a actos

processuais que devem ser realtzados com urgência.

1.o - Horário de funcionamento do Tribunal

O horário de funcionamento normal das secretarias está Íixado, nos termos do

artigo 45.o do DL n.o 49/201,4, de27 de Março, pela Portaria n.o 307/2018, de29 de

Novembro, que estabelece que as secretarias dos tribunais funcionam, nos dias úteis,

das t horas às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 17 horas,

encerrando o atendimento ao público pelas 16 horas (artigo 2.').

Todavia, nos termos das disposições conjugadas nos artigos 2L.o e 17L.o, n.o 2

LEAR, para efeitos da apresentação das listas de candidatos, o horário das secretarias,

em todo o território nacional, decorre entre as t horas e 30 minutos e as 12 horas e 30

minutos e entre as L4 e as 18 horas.

Deste modo, durante o período de apresentação das listas de candidatos - que

decorre até ao 41..o dia anterior à data prevista paraas eleições -,oJurzo Central Cível

de Santarém e a respectiva unidade central, devem observar o horário estabelecido no

n.o 2 do artigo 171.o LEAR.

Assim sendo, sem prejurzo da inÍormação concreta que seja fornecida

relativamente à entrega de uma determinada candidatura no Tribunal, determina-se

que a unidade central do Palácio de Justiça II de Santarém, onde devem ser
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entregues as listas de candidaturas, esteja aberta até às L8 horas até ao dia 20 de

Dezembro de 2021, inclusive.

Para tanto deverá o Exmo. Senhor Administrador Judiciário emiür orientação

de serviço a indicar os senhores funcionários judiciais que ficarão de serviço, após as 17

horas, estabelecendo uma escala, durante o período de apresentação das candidaturas.

2.o - Procedimento de recepcão e de veriÍicação formal das candidafuras

Aquando da recepÇão das listas apresentadas pelos partidos políticos e

coligações, os senhores funcionários judiciais afectos ao processo eleitoral deverão

verificar o preenchimento integral dos elementos identificativos, lavrando cota

inÍormativa, de acordo com a lista abaixo mencionada:

n Certidão ou pública-forma de certidão do Tribunal Constitucional

comprovaúva do registo do partido político ou, no caso de coligação, da certidão da

legalidade ou anotação da coligação (suficiente a entrega de uma única certidão para

todas as listas apresentadas no mesmo tribunal) (artigos 223,23.o e 24.o, n.o 4, alinea a)

LEAR);

n VeriÍicação da identiÍicação do mandatârio e dos poderes conferidos a este

pelos representantes do partido ou coligação (artigo 25.'LEAR);

n Lista contendo a indicação da eleição em causa, a identiÍicação do partido ou

coligação, identificação dos candidatos e do mandatârio da lista e, no caso de coligação,

a indicação do partido que propõe cada um dos candidatos (arügo 24." LEAR);

n Declaração de candidatura assinada por cada um dos candidatos (contendo a

identiÍicação destes) (artigo 24.o,rt.o 3 LEAR);

! Certidão de inscrição no recenseamento eleitoral (a qual pode ser individual

ou conjunta);

n Número de candidatos efectivos e suplentes (artigos 15.o e24.o, n." 1 LEAR);

I Profissões dos candidatos (para veriÍicação de eventuais inelegibilidades)

(artigos 5.o e 6.o LEAR);

n VeriÍicação da igualdade de género estabelecida na lei da paridade

(inexistência de mais do que duas pessoas do mesmo sexo indicadas sequencialmente

na mesma lista);

No acto de recepção das candidaturas, serão colhidos os elementos

identificativos do mandatário da candidatura, cuja menção constará expÍessamente na
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capa do pÍocesso, designadamente o contacto teleÍónico fixo e móvel, telecópia (fax) e

correio electrónico, devendo ainda ser indicada morada para efeito de notificação na

ârea da sede do distrito (ainda que o mandatário não seja residente), inÍormações estas

que deverão ser colocadas em folha anexa que acompanharâ o pÍocesso.

Imediatamente após o recebimento das candidaturas e, em especial, no último

dia de apresentação destas - 20 de Dezembro de 2021, -, serão extraídas e preparadas

cópias das listas com vista à sua afixação na porta do tribunal, após ser proferido

despacho nesse sentido, depois das 18 horas desse mesmo dia.

Para Íacilitar atarefa de extracção e de preparação das cópias, estas deverão ser

tiradas à medida que as listas de candidaturas sejam entregues.

Nesse mesmo dia, após as L8 horas, estando providenciadaa entrega de todas

as listas, deverá ser aberta conclusão no processo eleitoral com vista à prolação do

despacho a que se refere o artigo 26.o, t't.o 1 da LEAR (aÍixação da relação de

candidaturas na porta no tribunal, com identificação completa dos candidatos e

mandatários).

A unidade central deverá igualmente proceder à digitalização das listas de

candidatos e de outros elementos que sejam considerados indispensáveis, inserindo

esses elementos na plataforma inÍormática CITIUS.

3.o - Sorteio das listas apresentadas

No dia seguinte ao termo do prazo para apresentação das candidafuras ou da

decisão de reclamação, quando se veriÍique, o Excelentíssimo Senhor Juiz nomeado nos

termos do artigo 23.o, tt.o 3, da LEAR, na pÍesença dos mandatários e dos candidatos

que desejem assistir, preside ao sorteio das listas, sendo o seu resultado imediatamente

afixado na porta do edifício do Tribunal - artigo 31.o, n.os 1 e 2 LEAR.

Do acto de sorteio, e com vista à respectiva publicidade, êIavrado auto de que

são imediatamente enviadas cópias à Comissão Nacional de Eleições e à Direcção-

Geral da Administração Interna - arltgo 31.o, n.o 3 LEAR.

O sorteio consiste numa operação de escolha aleatória para a afectação de

determinados instrumentos ligados ao processo eleitoral, como forma de assegurar o

princípio da igualdade de tratamento às várias candidaturas.

Com vista a agtlizar a execução do sorteio, a Comissão Nacional de Eleições

disponibiliza:urrra aplicação inÍormática que permite o estabelecimento da ordem das
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candidaturas no boletim de voto, sendo as credenciais de acesso remetidas aos

respectivos juues presidentes.

O sorteio a que se refere o artigo 31." LEA& relativo ao círculo eleitoral de

Santarém, serârealizado no dia2L de Dezembrc de 202L, pelas 1.0 horas e 30 minutos,

numa das salas de audiências do Palácio de Justiça II de Santarém (de acordo com as

indicações fornecidas pelo Senhor Administrador Judiciário).

Do agendamento do sorteio devem ser inÍormados os mandatários ou

representantes das candidaturas, pessoalmente/ caso sejam estes a entregar as

candidaturas ou poÍ via telefónica ou correio electrónico, lavrando-se termo

inÍormativo no pïocesso.

Com vista a que a informação se mostre disponível, as presentes instruções

genéricas deverão constar e ser inseridas no processo eleitoral principal (agrafadas na

contracapa do processo físico).

Todas as questões suscitadas que não se encontrem expressamente previstas

deverão ser decididas pelo Exceleníssimo Senhor Juiz nomeado nos termos do artigo

23.o,l:..o 3, da LEAR.

Dê-se conhecimento ao Excelentíssimo Senhor Juiz nomeado nos termos do

artigo 23.o, n.o 3, da LEAR, ao Senhor Administrador Judiciário e aos Senhores

funcionários judiciais da Unidade Central e doJuuo Central Cível de Santarém.

Divulgue-se, via gabinete, pelos diversos municípios do círculo eleitoral de

Santarém enapúginaelectrónica da Comarca de Santarém

Santarém,6 de Dezembro de2021"

O Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém,

l^t
LUÍS MIGUEL CALDAS

JUIZ DE DIREITO
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