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Caoeste, Conferencia Americana Organismos 
Electorales Subnacionales por la Transparencia 
Electoral, apresenta a revista Caoeste, que tem como 
objetivo  disseminar  informações,   conhecimentos 
e experiências sobre o trabalho realizado pelas 
organizações em nível local em cada país do 
continente sobre práticas eleitorais. Nesta primeira 
edição, contamos com a colaboração de referentes 
de diferentes origens, que compartilham informações 
e perspectivas sobre a implementação da tecnologia 
nos processos eleitorais, a acessibilidade e a 
expansão da participação minoritária e a melhoria   
e qualidade das práticas. Laura Bringas, membro 
do Conselho de Promoção do CAOESTE, analisa   
a qualidade das práticas eleitorais, o objetivo das 
eleições com integridade e a necessidade de 
maiores níveis de participação. Hidalgo Armando 
Maldonado escreve sobre o papel das autoridades 
eleitorais locais e seus poderes legais para melhorar 
a qualidade e a cultura democrática nas eleições 
sindicais mexicanas. Joelson Dias analisa os 
obstáculos que dificultam a participação do cidadão 
no caso de pessoas com deficiência no programa 
brasileiro de acessibilidade à justiça eleitoral. 
Juliana Rodrigues Freitas se pergunta sobre o 

verdadeiro estatuto de uma democracia na qual a 
representação aos trinta e dois anos da Constituição 
federal de 1988 falha. Nicole Vuarambon trabalha 
em detalhes sobre as eleições COPACO 2020 e a 
Consulta Participativa do Orçamento 2020 e 2021 na 
Cidade do México e o papel da inovação tecnológica 
nos processos eleitorais, possibilidades abertas pela 
participação do cidadão por meio de aplicativos que 
ativam votação remota. Também compartilhamos 
sobre esse tópico a entrevista com Myriam Alarcón 
Reyes que fala sobre a novidade que a tecnologia 
oferece para gerar maior acesso por meio do aplicativo 
móvel desenvolvido pelo IECM no México para que 
os eleitores possam votar pela internet sem precisar 
ir aos centros de votação. Por fim, apresentamos a 
revisão de Pedro Zamudio sobre o livro Violencia   
y Gobierno en el México Democrático. Experiencias 
Subnacionales, 2007-2018.  Comprometidos  com  
o debate de idéias e a melhoria da democracia, 
divulgamos esta publicação que esperamos que seja 
uma contribuição. 

Leandro Querido 
Diretor de projeto 
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Palavras dos membros do Conselho de Promoção da CAOESTE 

por ocasião do lançamento da revista 
 

 

Pedro Zamudio 

Conselheiro Presidente do Instituto Eleitoral do Estado do México 

Somos um grupo de pessoas interessadas em compartilhar informações sobre processos eleitorais sub- 

nacionais, colocamos esse espaço de reflexão às ordens da comunidade do continente, esperamos que 

as idéias fluam livremente, nos alimentem e promovam melhorias nos processos de nossas comunida- 

des e países. 
 

Bernardo Valle 

Conselheiro Eleitoral do Instituto Eleitoral da Cidade do México 

Os processos eleitorais no nível subnacional são de extrema importância, pois definem amplamente a 

qualidade das democracias nas nações como um todo. Portanto, para analisar as boas práticas em nível 

subnacional, o uso de tecnologias, a paridade nos processos eleitorais, entre outros, são aspectos fun- 

damentais que serão abordados na Revista Eleições e Democracia Subnacional, por isso convidamos 

você a conhecê-la. 
 

Janeth Ramírez Suárez 

Coordenadora do CAOESTE no México 

Atualmente, os processos eleitorais e a participação cidadã na América Latina trazem inovações tecnoló- 

gicas e novas práticas em seu desenvolvimento e organização. Com o lançamento da revista “Eleições e 

Democracia Subnacional”, a Conferência Americana de Organismos Eleitorais Subnacionais pela Trans- 

parência Eleitoral (CAOESTE) busca gerar um diálogo e interação entre os cidadãos, principalmente 

nos funcionários dos órgãos eleitorais subnacionais das diferentes regiões da América Latina, para que 

possam compartilhar suas opiniões e experiências sobre os estágios dos processos eleitorais e a parti- 

cipação cidadã em que estão imersos. 
 

Kamille Moreira Castro 

Juiza Eleitoral titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 

A revista de nível internacional vem para solidificar mais ainda o CAOESTE, contribuindo não só com a 

sua divulgação, como também com a produção acadêmica e profissional de cada membro. Trata-se de 

uma revista de alto nível com bastante diversidade doutrinária e ideológica. 
 

María Herminia Puig 

Presidente da Câmara Administrativa Contenciosa e Eleitoral do Judiciário da Província de Corrientes 

CAOESTE nos oferece um amplo espaço para debate e divulgação sobre o tema eleitoral da América 

Latina, mas, além de aprendizado e intercâmbio, pois, ao acessar o conhecimento das experiências de 

outras organizações subnacionais, podemos colocar novos desafios e contribuir para a elaboração de 

institutos e instrumentos de direito eleitoral que contribuam para a melhoria constante dos processos 

locais, que é um objetivo permanente de todos nós que fazemos parte dos órgãos eleitorais. 
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OS SINDICATOS NO MÉXICO. 

DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO À ELEIÇÃO 

LIVRE E DEMOCRÁTICA 

O papel das autoridades eleitorais locais e seus poderes legais como garantidores de eleições 

livres, para melhorar a qualidade e a cultura democrática nas eleições sindicais. 
 
 
 

Hidalgo Victoria 

 
Secretário Executivo do Instituto Eleitoral e de Participação Cidadã 
do Estado de Yucatan. 

 

No domingo, 23 de junho de 2019, as notícias no estado de Yu- 

catan relataram um conflito interno entre os membros do maior 

sindicato local de taxistas, entre dois grupos contestando a li- 

derança sindical, que procuraram uma assembléia para definir 

quem iria liderar o sindicato, mas por não concordar, a assem- 

bléia foi suspensa em meio a gritos, queixas e até atos de violên- 

cia. 

 
Embora a construção democrática em nossas sociedades imple- 

mente semear a participação livre e responsável em diferentes 

setores, em cada uma das áreas da comunidade, questionei se 

nós, como autoridade eleitoral, poderíamos contribuir para sua 

escolha democrática. Mas no momento ele estava respondendo 

que eram questões internas do sindicato e que era difícil para o 

Instituto de Participação Eleitoral e Cidadã do estado de Yucatan 

(IEPAC) intervir. 

 
Grande foi minha surpresa e satisfação. Quando, no dia seguin- 

te, segunda-feira, recebemos uma ligação de um dos grupos 

em conflito perguntando se poderíamos apoiá-los no desenvol- 

vimento de seu processo eletivo. Dissemos a ele que só pode- 

ríamos aconselhar se o outro grupo em desacordo aceitasse o 

nosso conselho. No dia seguinte, os dois grupos apareceram na 

 
 

sede do corpo eleitoral e, após dois dias de mediação e busca 

de consenso, eles concordaram em revisar conjuntamente seu 

boletim eleitoral, formar um conselho eleitoral, com dois repre- 

sentantes de cada grupo e um presidente. com o consenso de 

ambos os grupos. Da mesma forma, as seções de votação fo- 

ram projetadas com representantes de ambos os grupos que 

receberam treinamento do IEPAC em suas funções. No domingo 

seguinte, ou seja, uma semana após a assembléia fracassada, 

foi realizado o dia eletivo, que foi realizado com uma ampla par- 

ticipação dos membros do sindicato, obtendo o triunfo da lista 

vencedora com 56% dos votos a seu favor. Em um gesto demo- 

crático, a folha de pagamento derrotada saiu para reconhecer 

sua derrota, concluindo assim o primeiro processo eleitoral reali- 

zado com o conselho de uma autoridade eleitoral do estado em 

nosso país e organizado dentro de seis dias após a solicitação. 
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Em 2 de julho de 2019, o Poder Legislativo Federal aprovou re- 

formas na Lei Federal do Trabalho, que visavam, entre outras 

coisas, garantir processos democráticos gratuitos e periódicos 

para a renovação das lideranças sindicais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante a vigência das leis federais do trabalho de 1931 e 1970, 

prevaleceu a chamada cláusula de exclusão, contemplada na 

década de 70 no artigo 495, que consistia, por um lado, em esta- 

belecer-se no contrato coletivo, que só podia ser admitido como 

trabalhadores que eram membros do sindicato contratante. Por 

outro lado, estabeleceu que “o empregador separará do trabalho 

os membros que renunciam ou são expulsos do sindicato con- 

tratante”. Essa última fração foi declarada inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal de Justiça da Nação em 2001. No entanto, o 

corporativismo permaneceu entre as guildas sindicais, permitin- 

do que os líderes permanecessem por períodos muito longos na 

frente de seus membros, em detrimento da democracia interna. 

 
Assim, em 2 de julho de 2019, foram promulgadas reformas na 

Lei Federal do Trabalho, que se aplica nos níveis federal e local, 

refletindo no artigo 358 que “Ninguém pode ser forçado a fazer 

parte de um sindicato ou federação ou confederação ”; Obser- 

vando que os procedimentos para a eleição de suas diretivas 

devem salvaguardar o pleno exercício do voto pessoal, livre, di- 

reto e secreto dos membros, bem como em conformidade com 

as regras democráticas e de igualdade de gênero, nos termos 

do artigo 371.. 

 
Na seção IX do artigo 371, que entrou em vigor em 27 de dezem- 

bro de 2019, está contemplado o procedimento para a eleição da 

liderança e seções sindicais; além do método democrático, ele 

aponta que: “na integração das diretrizes sindicais, será esta- 

belecida uma representação proporcional baseada em gênero”. 

 
Com a reforma trabalhista, é criado um Centro Federal de Con- 

ciliação e Registro Trabalhista no nível federal e centros de 

conciliação no nível estadual, onde é aberta a possibilidade às 

autoridades eleitorais locais de ajudar, em termos de seus po- 

deres legais, na verificação do cumprimento de eleições livres  

e democráticas nas eleições sindicais no México, promovendo 

uma cultura democrática no setor trabalhista. 
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AS BOAS PRÁTICAS ELEITORAIS, 

SUA IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS 

Melhorar os processos eleitorais que buscam o ideal de eleições com integridade exige níveis 

mais altos de participação do que os que estão ocorrendo atualmente. 
 
 
 
 

 

Laura Bringas 
 

Conselheira Eleitoral do Instituto de Participação Eleitoral e Cidadã do 
Estado de Durango e membro da Conselho de Promoção do CAOESTE. 

 

 
À luz dos processos eleitorais desenvolvidos na América Latina 

desde a última década do século passado e até os dias de hoje, 

é evidente que existem múltiplas diferenças e contrastes nas 

práticas eleitorais nacionais e subnacionais, levando em con- 

sideração as diferenças entre sistemas eleitorais e de partidos 

políticos. 

 
Não obstante essas diferenças, pode-se identificar que existem 

valores compartilhados que visam fortalecer e consolidar a de- 

mocracia na região, a saber, sufrágio universal, livre, secreto e 

direto; respeito pelos direitos políticos eleitorais, como o direito 

ao voto e a liberdade de expressão e associação; a represen- 

tação e participação política de grupos minoritários e a existên- 

cia de órgãos especializados que fornecem justiça eleitoral são, 

entre outros, aspectos sobre os quais experiências comuns1 po- 

dem ser encontradas e que, sem dúvida, levaram ao desenvolvi- 

mento de boas práticas eleitorais. 

 
Mas quais são as boas práticas eleitorais? A partir do estudo    

e análise dos processos eleitorais de nossa região nos últimos 

anos, podemos identificar ações que são definidas como boas 

práticas; essas ações devem conter pelo menos quatro carac- 

terísticas ou atributos a serem considerados como tal; As boas 

práticas devem ser: a) Inovadoras, isto é, desenvolver soluções 

novas e criativas para os problemas existentes; b) Efetivo, con- 

siste em ter um impacto positivo e tangível na melhoria; c) Sus- 

tentável, devido às suas demandas sociais, econômicas e am- 

bientais, deve ser mantido ao longo do tempo e produzir efeitos 

duradouros; e d) Replicável, significa que serve de modelo para 

o desenvolvimento de políticas, iniciativas e ações em outros lo- 

cais.2
 

 
Quais são os objetivos das boas práticas eleitorais? Essa per- 

gunta deve ser respondida em particular para cada caso espe- 

cífico, ou seja, levando em consideração o contexto político, so- 

cial, cultural e até econômico de cada país ou província em que 

são implementados, mas, em termos gerais, as boas práticas 

visam fortalecer progresso democrático, promover e proteger a 

integridade eleitoral, garantir a legitimidade dos resultados de 

concursos eleitorais e garantir o exercício efetivo dos direitos po- 

lítico-eleitorais dos cidadãos. 

 
Por esse motivo, é essencial identificar os problemas que devem 

ser abordados a partir de diagnósticos focados, para a imple- 

mentação de ações ou programas que possam ser traduzidos 

em boas práticas. Isso requer diferentes tipos de intervenções  

e estratégias para atender às necessidades e atitudes em cada 

estágio do processo eleitoral, mesmo fora dele. Portanto, o des- 
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enho e a implementação das estratégias devem ser incorpora- 

dos ao maior número possível de atores, incluindo partidos polí- 

ticos, Estado e sociedade civil3. 

 
Levando em consideração as características que as boas práti- 

cas eleitorais devem ter e as experiências reconhecidas em dife- 

rentes locais, podemos identificar quais são essas boas práticas 

que permeiam a região: 

 
1. Reformas legislativas que consolidam o Estado de 

direito e garantem os direitos humanos e fundamentais 

dos cidadãos. 

2. Garantir acesso efetivo à justiça eleitoral. 

3. Criar órgãos e autoridades eleitorais com autonomia 

e independência na gestão dos processos eleitorais. 

4. Profissionalização de órgãos e autoridades eleitorais. 

5. Tenha um padrão eleitoral confiável. 

6. Garantir sufrágio universal, igual, gratuito, secreto e 

direto. 

7. Promova o voto ativo informado. 

8. Garantir e promover a efetiva participação e inclusão 

nos processos eleitorais de pessoas pertencentes a 

grupos minoritários ou em situações de vulnerabilidade. 

9. Regulação, controle e fiscalização do financiamento 

político. 

10. Garantir a participação igualitária e equitativa dos 

partidos políticos no processo eleitoral. 

11. Organização e operação eficazes das mesas eleito- 

rais que recebem o voto. 

12. Promover a transparência eleitoral. 

13. Implementar votação extraterritorial, à distância e 

por meio eletrônico. 

14. Implementar observação eleitoral. 

15. Garantir a organização do escrutínio por um órgão 

imparcial. 

 
Essas boas práticas, entre outras, fomentam um processo de 

constante evolução nos modelos eleitorais da região, o que, por 

sua vez, permitiu aperfeiçoar as ações tomadas, o que não é 

particularmente fácil no contexto atual, em que as responsabi- 

lidades dos órgãos eleitorais têm aumentado nos últimos anos. 

 
Por fim, é de vital importância ressaltar que, nesta nova reali- 

dade de melhores eleições derivadas da implementação des- 

sas boas práticas, a participação do cidadão assume um novo 

significado e está em uma posição de interesse particular. Visto 

que, paradoxalmente, os processos eleitorais são aperfeiçoados 

todos os dias com administração e integridade eleitoral muito 

mais cuidadosas; no entanto, a participação do cidadão nesses 

mesmos processos eleitorais está francamente em declínio. Em 

outras palavras, agora temos melhores processos eleitorais, 

mas piores níveis de participação, e a tendência não parece mu- 

dar no curto prazo. Portanto, o desafio à frente, no âmbito das 

boas práticas, é aproximar os eleitores da urna. 

 
1 Código de Boas Práticas em Matéria Eleitoral da Comissão de Veneza. 

2 Plataformas Eleitorais: O que é uma boa prática?.On Think Tanks Independent Research. Ideas 

and Advice. 

3 Guia de Boas Práticas Internacionais. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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ENTREVISTA 

Myriam Alarcón Reyes, Conselheira do IECM: “A viabilidade do voto 

eletrônico não é um problema técnico, mas um problema de confiança.” 
 

Em 15 de março, serão realizadas na Cidade do México as eleições para as Comissões de Participação 

Comunitária (COPACOS) e a Consulta do Orçamento Participativo 2020 e 2021, para as quais foram 

registrados mais de 43 mil projetos. Para essas eleições, o IECM desenvolveu um aplicativo móvel para 

que os eleitores possam votar on-line sem precisar ir aos centros de votação. Embora o Sistema Eletrônico 

de Internet (SEI) tenha sido implementado há 5 anos, a incorporação do aplicativo permite uma maior 

participação do cidadão. O pré-registro estará disponível até 25 de fevereiro e a emissão de voto ou parecer 

por meio do requerimento entre 8 e 12 de março. Nesse contexto, o CAOESTE entrevistou o Conselheiro 

Eleitoral do IECM Myriam Alarcón Reyes. 
 

 
Quais são os benefícios da votação online? Como esse sis- 

tema incentiva uma maior participação do cidadão? 

 
O Instituto Electoral de la Ciudad de México comprometido com 

a cidadania da entidade e com o aprimoramento do exercício de 

seus direitos político-eleitorais, desenvolveu projetos de pesqui- 

sa que visam conhecer, analisar e implementar várias tecnolo- 

gias que permitem modernização, automação e futuro Em segui- 

da, redução de custos dos processos eleitorais e participação do 

cidadão, especificamente para a recepção e cálculo de votos e 

opiniões. 

 
Além disso, se demonstrou um compromisso na incorporação 

de tecnologias da informação e comunicação, orientadas para a 

aplicação de ferramentas computacionais que contribuem para 

a eficiência e eficácia dos processos eleitorais e a participação 

do cidadão. 

 
Entre as tecnologias implementadas, destacam-se urnas ele- 

trônicas, scanners ópticos, leitores de código de barras, identifi- 

cação de documentos por radiofreqüência, votação na Internet e 

o uso de técnicas biométricas para reconhecimento facial; Eles 

 
trazem como benefícios expandir os mecanismos para obter o 

voto nos processos de eleição e opinião nos instrumentos de 

participação cidadã, fortalecer a democracia e incentivar o au- 

mento da participação na Cidade do México. 

 
O mecanismo via remota está se tornando uma alternativa real 

de voto e opinião que, por um lado, aprimora o exercício e a 

acessibilidade ao voto, praticamente de qualquer local e para 

todas as pessoas que não conseguem se mover para exercer 

seus direitos políticos -eleitorais; Possui um sistema de pré-re- 

gistro ou registro que registra quem pode votar dessa maneira, 

gerando fatores de autenticação confiáveis e em sua versão de 

aplicativo para dispositivos móveis, técnicas biométricas de re- 

conhecimento facial são incorporadas para fornecer segurança 

sobre a identidade do pessoa que executa o procedimento. 

 
Levando em conta que todos os dias mais mexicanos têm aces- 

so à Internet, como diz a “Pesquisa Nacional sobre Disponibi- 

lidade e Uso de Tecnologias de Informação nas Casas 2019”, 

no México existem 80,6 milhões de usuários da Internet e 86,5 

milhões de usuários telefones celulares, o que significa que, por 

meio do uso de tecnologias, os habitantes da Cidade do México, 
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morando ou não na entidade, têm o exercício garantido de seus 

direitos político-eleitorais, facilitando o exercício da votação por 

meio da uso de um mecanismo atualmente considerado fácil de 

usar para todos os cidadãos, como acesso a um computador 

com conexão à Internet. 

 
Para as próximas eleições locais, além da incorporação do 

aplicativo para votação remota, o sistema biométrico será 

implementado para identificar os eleitores, quais são seus 

benefícios? 

 
Uma das recomendações feitas pelo Comitê Técnico do SEI 

2019 através do documento “Parecer do Comitê Técnico sobre 

o estado atual do Sistema Eletrônico pela Internet e recomen- 

dação de seu uso nas Eleições dos Comitês Cidadãos e Con- 

selhos dos Povos 2019 e Consulta do Cidadão sobre Orçamen- 

to Participativo 2020 ”foi a integração do uso de biometria que 

permitiu identificar e autenticar o eleitor em mídia digital com 

um alto grau de certeza, recomendando diretamente a tecnolo- 

gia de reconhecimento facial, que permite que um cidadão seja 

identificado por meio de uma fotografia e / ou vídeo (tecnologia 

conhecida como “prova de vida”), que pode ser contrastada, em 

tempo real, com outra fotografia previamente registrada e auten- 

ticada, como a credencial para votar em uma fotografia emitida 

pelo Instituto Nacional Eleitoral. 

 
Um dos benefícios do uso da biometria não se concentra ape- 

nas em dar maior segurança aos cidadãos. É também que, sen- 

do um método de reconhecimento baseado em características 

fisiológicas, permite que seja utilizado por todos e por todos os 

cidadãos, sem excluir ninguém. 

 
Da mesma forma, é acessível e muito fácil de usar e acessí- 

vel, já que qualquer pessoa pode fazê-lo, sem a necessidade de 

aprendizado prévio ou o uso de dispositivos externos. 

 
O uso dessa tecnologia possibilita fortalecer o sistema com o ob- 

jetivo de continuar a fortalecê-lo, além de aumentar a confiança 

dos cidadãos que escolhem esse caminho na emissão de seus 

votos e opiniões nos processos de participação cidadã que o 

IECM possui. Sua tarefa é fazer essa anuidade. 

proteção de seus dados, de acordo com os princípios de 

Qualidade, Confidencialidade,  Consentimento,  Finalida- 

de, Informações, Lealdade, Legalidade, Proporcionalidade, 

Transparência e Temporalidade, previstos na Lei de Pro- 

teção de Dados Pessoal em posse de sujeitos obrigados da 

Cidade do México; 

 
d) A certeza de que a opinião de cada pessoa na Lista Nomi- 

nal de Eleitores da Cidade do México possa ser emitida de 

maneira transparente, universal, gratuita, secreta e direta, e 

que isso seja devidamente salvaguardado e contabilizado; e 

 
e) Depois que o cidadão escolha sua opção, a assinatura e 

criptografia das informações permitem que elas sejam prote- 

gidas na caixa virtual, sem que ninguém as saiba, acesse ou 

associe ao seu emissor; e 

f) Para a operação do SEI, em particular, a rota remota, está 

contemplado o uso de um fator de autenticação dupla: 

 
1. Uma chave que apenas o cidadão conhece, que é concedida 

por pré-registro, eletronicamente ou pessoalmente. 

Essa chave é entregue de qualquer uma das seguintes manei- 

ras: 

a) Se o pré-registro (eletrônico) foi realizado, a entrega é por 

correio registrado ou e-mail; O último caso se aplica apenas 

àqueles que concluíram o processo por meio do aplicativo 

para dispositivos móveis e com o apoio da validação de iden- 

tidade por meio de análise facial biométrica, após verificação 

de suas credenciais no SEI; e 

b) Se o registro for presencial, na sede dos Escritórios Dis- 

tritais ou nas mesas de registro itinerantes, a entrega é ime- 

diata e pessoal. 

 
2. Uma Chave Exclusiva (token) fornecida pelo SEI antes da 

hora de emitir o voto ou opinião remotamente, por mensagem de 

texto para o número da célula registrada. 

g) Para pré-registro e votação, as seguintes etapas, sem limi- 

tação, devem ser seguidas dentro do procedimento: 

 
1. Maneira remota, nos dias anteriores ao dia eletivo nas Tabe- 

las: 

 
Que medidas de segurança foram tomadas para proteger a 

integridade das eleições e a identidade dos eleitores? 

 
O Sistema Eletrônico pela Internet do Instituto Eleitoral da Cida- 

de do México garante a confidencialidade da emissão dos votos 

e as opiniões dos cidadãos que optam por essa rota eletrônica, 

uma vez que o processo de votação prevê medidas de segu- 

rança e certeza por meio de : 

 
a) A assinatura dos arquivos do código fonte de origem e bi- 

nários do SEI, bem como sua adequada proteção e armaze- 

namento; 

 
b) A exclusão lógica dos arquivos que compõem a lista nomi- 

nal e credenciais digitais que são armazenadas nos servido- 

res a serem utilizados; 

 
c) A segurança fornecida ao participante em relação à 

• Digite o SEI através dos aplicativos de desktop que serão 

publicados na página do Instituto Eleitoral, bem como dos ce- 

lulares disponíveis nas lojas da Apple e do Google ou atenda 

pessoalmente (registre-se) à sede dos Órgãos Desconcentra- 

dos do instituto eleitoral ou mesas de registro itinerante. 

• Gere e entregue a Chave com segurança, via correio certi- 

ficado, email ou nos escritórios dos Organismos Desconcen- 

trados. 

• Nos dias de votação e opinião, remotamente, para entrar no 

Sistema, a pessoa deve digitar a Senha do Eleitor, o OCR e 

a Senha. 

• Em seguida, o SEI envia o token para o número de celular 

registrado por mensagem de texto (SMS). 

• A pessoa entra no token para acessar as “Cédulas Virtuais” 

e emite seu voto / opinião. 

2. Mesas, no mesmo dia do dia eletivo nas mesas: 

• Entre no SEI através do aplicativo instalado no equipamento 

informático autorizado pelo Instituto Eleitoral, com a autori- 

zação prévia das pessoas responsáveis pela mesa. 
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• Para esse fim, as referidas pessoas responsáveis deverão 

verificar que a pessoa que parece votar não o fez por meios 

remotos, com o apoio das listas de pessoas que votaram por 

esse mecanismo, incorporadas no pacote eletivo da mesa; 

Além disso, eles verificarão se o polegar direito das pessoas 

não está marcado com líquido indelével e que sua Credencial 

de Eleitor não contém a marca de participação em outra Ta- 

bela durante os mecanismos de participação do cidadão no 

desenvolvimento. 

• A pessoa deve digitar seu OCR e o SEI validará sua senha 

de eleitor. 

• O SEI verificará se as informações estão atualizadas e iden- 

tificará se a pessoa não deu seu voto por meios remotos, para 

garantir que apenas deu seu voto / opinião uma vez. 

• Uma vez verificada a informação, a pessoa acessará as “Cé- 

dulas Virtuais” e dará seu voto / opinião. 

 
O IECM é uma das 10 entidades que reconhecem o voto de 

cidadãos residentes no exterior, como essa questão de voto 

ou parecer será implementada para as eleições da COPA- 

COS e a consulta do Orçamento Participativo 2020-2021? 

 
Todas as pessoas que residem fora do país, desde que este- 

jam registradas na Lista Nominal de Eleitores perante o tribunal 

em 15 de janeiro de 2020 e suas credenciais de voto estejam 

domiciliadas na Cidade do México, poderão emitir seu voto re- 

motamente de 8 a 12 de março deste ano, para a eleição das co- 

missões comunitárias de participação 2020 e da consulta orça- 

mentária participativa 2020 e 2021 por meio do SEI, efetuando 

a pré-inscrição até 25 de fevereiro, utilizando as modalidades 

disponíveis pelo IECM (aplicativos móveis, para computadores 

de mesa e navegador de internet), disponíveis na Plataforma 

Digital de Participação Cidadã do Instituto www.iecm.mx/plata- 

forma, podendo assim participar remotamente das Eleições das 

Comissões de Participação Comunitária 2020 e Consulta Parti- 

cipativa ao Orçamento 2020 e 2021. 

 
Quais são os principais desafios das próximas eleições em 

relação à aplicação da tecnologia no ciclo eleitoral? 

 
Para o uso do SEI em um Processo Eleitoral Local Ordinário, 

os maiores desafios estão relacionados à desconfiança que as 

pessoas têm no uso de ferramentas tecnológicas. 

 
Embora o uso da tecnologia no dia-a-dia seja maior e esteja 

inserido na vida da capital, por exemplo, executando procedi- 

mentos e solicitando serviços através de portais da Internet e 

aplicativos móveis, há alguma suspeita em aplicá-la em ques- 

tões eleitorais, pois , por usos e costumes, o conceito de voto de 

forma é sinônimo de papel. 

 
É por isso que um dos principais objetivos do IECM é promover 

o uso de instrumentos tecnológicos que apoiem os cidadãos a 

votar, respeitando e promovendo os princípios orientadores do 

voto, como: 

 
Idoneidade 

• Pessoal - Existem controles que garantem o princípio 

de uma pessoa, um voto, sem a possibilidade de votar 

em várias ocasiões pelo mesmo eleitor. 

• Secreta - Com a dissociação do voto dos dados do elei- 

tor, é garantido que não seja possível vincular o signifi- 

cado do voto à pessoa que o emitiu. 

• Direta - O uso do sistema não requer intermediários, 

pois apenas os dados do cidadão são utilizados, além de 

senhas entregues pessoalmente e por SMS. 

Universalidade 

 
O SEI fornece um meio adicional para emitir e receber votos, 

expandindo as opções dos eleitores que não podem ir a uma 

assembleia de voto ou enviar seus votos pelo correio, através do 

uso de dispositivos eletrônicos que têm acesso a internet 

 
Proporcionalidade 

Existem processos de segurança implementados no processo 

de formação da lista de eleitores, por meio de pré-registro e no 

sistema, com o objetivo de mitigar os possíveis riscos a surgir. 

 
Segurança 

O sistema possui elementos que fornecem segurança na trans- 

missão e registro do voto nas pesquisas virtuais, como: Cripto- 

grafia dos dados do voto e do eleitor, canais de comunicação 

seguros, assinatura eletrônica do voto usando padrões interna- 

cionais de segurança, chave criptográfica exclusiva da eleição 

para o registro de votos e abertura das urnas. 

 
Exclusividade 

Por meio do pré-registro, o processo de validação da identidade 

do eleitor e da entrega das chaves de votação on-line está em 

conformidade com o princípio de que a pessoa que tem acesso 

ao sistema é detentora do direito de voto, bem como apenas 

faça isso uma vez graças aos controles internos do SEI. 

 
Quais são os desafios para o México progredir holistica- 

mente em direção à votação eletrônica? 

 
A viabilidade do voto eletrônico não é um problema técnico, mas 

um problema de confiança. 

 
O grande desafio do voto eletrônico é ganhar a confiança dos 

cidadãos e candidatos, o que implica um processo que deve ser 

reforçado ao longo do tempo na tecnologia do voto eletrônico, 

juntamente com o treinamento cívico, incluindo ser capaz de en- 

tender todo o processo que está por trás da votação. 

 
Com relação às ações do Instituto Eleitoral da Cidade do Méxi- 

co, nas Eleições das Comissões de Participação Comunitária e 

nas Consultas ao Cidadão sobre Orçamento Participativo, que 

serão realizadas no próximo ano, em duas prefeituras, o voto   

e O parecer será realizado apenas por meio de módulos de vo- 

tação on-line, com o objetivo de que a cada ano aumentemos 

essa modalidade em outros municípios, até que seja implemen- 

tada em toda a Cidade do México. 
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ELEIÇÕES DA COPACO PARA 2020 E CONSULTA 

PARTICIPATIVA DO ORÇAMENTO PARA 2020 E 

2021 NA CIDADE DO MÉXICO 

O que a inovação tecnológica nos processos eleitorais visa, possibilidades abertas pela 

participação do cidadão por meio de aplicativos que ativam o voto remoto. 
 
 
 
 

Nicole Vuarambon 

 
Estudante de Relações Internacionais na Universidade Católica da Ar- 
gentina (UCA). Completou a formação a distância em Proteção de Mi- 
grantes e Refugiados e o curso de Oratória: A Palavra em Ação - debate 
e discussão na Universidade de Buenos Aires (UBA). 

 

Em 8 de março, o Instituto Eleitoral da Cidade do México (IECM) 

iniciou o processo de emissão de votos e / ou pareceres para   

a eleição da Comissão de Participação Comunitária 2020 (CO- 

PACO) e a Consulta do Orçamento Participativo 2020 e 2021 

através do Sistema Eletrônico pela Internet (SEI) remotamente. 

No domingo, 15 de março, o dia da eleição será realizado pes- 

soalmente nos centros de votação. 

 
Nesta eleição, 2 dos 20 mecanismos e instrumentos de partici- 

pação cidadã estabelecidos pela nova Lei de Participação Ci- 

dadã da Cidade do México serão submetidos. Entrou em vigor 

em 12 de agosto de 2019, substituiu a Lei de Participação do 

Cidadão do Distrito Federal e ampliou os direitos dos habitantes 

da Cidade do México nesta questão. Os 20 instrumentos e me- 

canismos são tanto de democracia direta, como de participativa 

e representativa. 

 
O Orçamento Participativo é o “instrumento pelo qual a cida- 

dania exerce o direito de decidir sobre a aplicação dos recursos 

que a Prefeitura concede, para que seus habitantes otimizem 

seu ambiente, colocando projetos de obras e serviços, equipa- 

 
 

mentos e infraestrutura urbana. e, em geral, qualquer melhoria 

para suas unidades territoriais. Os recursos do orçamento parti- 

cipativo corresponderão a quatro por cento do orçamento anual 

das demarcações aprovadas pelo Congresso.”1 Na Cidade do 

México, existem 1.815 unidades territoriais compostas por colô- 

nias, cidades, bairros e unidades habitacionais. 

 
O valor global do Orçamento Participativo para este ano é de 

cerca de 1,4 bilhões de pesos mexicanos. 

 
Existem 8 etapas deste processo consultivo: 

 
1. Formação de assembleias dentro de cada uma das uni- 

dades territoriais para que os moradores possam delibe- 

rar sobre os problemas que detectam e, como resultado, 

projetos específicos podem ser registrados posteriormen- 

te - 20 de novembro a 20 de dezembro a partir de 2019. 

2. O registro de projetos pode ser enviado por qualquer 

morador da Cidade do México - 13 de dezembro de 2019 

a 20 de janeiro de 2020 

3. Validação técnica, financeira e legal dos projetos pelo 

órgão julgador - 20 de dezembro de 2019 a 24 de janeiro 

de 2020 

4. Publicação de projetos válidos - 25 de janeiro de 2020 

5.Designação de identificador alfanumérico para cada 

projeto por loteria para identificá-los durante o dia da con- 

1Título sexto, capítulo VI, artículo 116 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México. 
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5. Dia eletivo – SEI: 8 a 12 de março de 2002. Presencial: 

15 de março de 2020 

6. Integração da COPACO - 18 de março 

7. Entrega da prova e tomada de protesto - Registros: 19 

e 21 de março de 2020. Protesto: 1ª quinzena de junho de 

2020 

 
O IECM registrou 23.251 pedidos, dos quais 55,60% corres- 

pondem a mulheres e 44,4% a homens. Além disso, 5,53% co- 

rresponde a solicitações de pessoas com deficiência. O registro 

pode ser feito pessoalmente ou on-line através da plataforma 

digital do Instituto. 

 
A Lei de Participação do Cidadão da Cidade do México esta- 

belece as diretrizes para a campanha eleitoral da COPACO: a 

propaganda deve ser de mão em mão, os pôsteres não podem 

ser afixados ou colados, o uso de recursos públicos é proibido 

e a promoção do uso de slogans, cores ou nomes de partidos 

políticos. O limite de gastos foi estabelecido em $ 2.000 MXN. 
 

 
 

 
sulta - 26 de janeiro de 2020 

6. Divulgação de projetos - 4 de fevereiro a 4 de março de 

2020 
7. Dia eletivo e entrega de resultados - SEI: 8 a 12 de 

março de 2020. Presencial: 15 de março de 2020 

8.Assembleia de Avaliação e Prestação de Contas - Se- 

gundo Semestre de 2020 

 
No total, o IECM recebeu 43.141 projetos, o que equivale a 

aproximadamente 23 projetos para cada uma das unidades te- 

rritoriais, dos quais 24.890 foram aprovados e serão submetidos 

à opinião dos cidadãos. De acordo com os dados apresentados 

pelo Instituto, mais mulheres participaram desse tipo de exercí- 

cio, apresentando 58,73% dos projetos. O item mais frequente 

foi o de infraestrutura urbana com 52,83%. Quanto à população 

beneficiada, crianças em todos os sexos estão no topo da lista 

com 93,69% e os menos beneficiados foram as mulheres com 

2,60%. 

 
A Comissão de Participação Comunitária é um órgão repre- 

sentativo que existe em cada unidade territorial, “composto por 

nove membros, cinco de gênero diferente dos outros quatro, 

eleitos em dia eletivo, por voto universal, livre, direto e secreto. 

Eles terão um caráter honorário e não remunerado e durarão 

três anos.”2 O gênero mais representado deve ser o de maior 

representatividade nas listas nominais de cada unidade territo- 

rial, pouco mais de 99% das unidades territoriais têm maioria de 

mulheres. Além disso, estão previstas ações afirmativas para 

que jovens (18 a 29 anos) e pessoas com deficiência e idosos 

façam parte das comissões. 

 
As etapas são 7: 

1. Registro e validação de pedidos. O registro é individual 

e alguns dos requisitos são possuir credencial de voto, 

residir pelo menos 6 meses antes na unidade territorial e 

não ser funcionário público - 28 de janeiro a 16 de feverei- 

ro de 2020 

2. Publicação de candidaturas - 17 de fevereiro de 2020 

3. Atribuição do número de identificação para o dia da 

eleição - 19 de fevereiro de 2020 

4. Atos de promoção - 20 de fevereiro a 4 de março de 

2020 

A novidade deste processo eleitoral é o uso de um aplicativo 

para emitir votos ou opiniões nas eleições locais. O IECM im- 

plementará o SEI de duas maneiras: pessoalmente, nas mesas 

de recebimento de votos e de opinião equipadas com dispositi- 

vos que terão votação virtual e remotamente, por meio de um 

aplicativo disponível para um dispositivo móvel inteligente. Esta 

opção estará disponível até 12 de março para todos aqueles que 

pré-registraram. 

 
Embora o Instituto tenha implementado o SEI há mais de cinco 

anos, foi incorporando novas ferramentas, como esta aplicação, 

facilitando uma maior participação do cidadão. Como inovação 

tecnológica nos processos eleitorais e na participação do cida- 

dão, o aplicativo permite o reconhecimento facial biométrico, o 

que garante maior segurança e confiabilidade no sistema de vo- 

tação na Internet. 

 
Da mesma forma, pela primeira vez, os cidadãos da Cidade do 

México que residem fora do país e têm credenciais para votar 

com domicílio na capital, poderão emitir opiniões remotas do ex- 

terior na eleição da COPACO 2020 e na Consulta de Orçamento 

Participativo 2020 e 2021. Para eles, eles devem ter pré-registro 

usando o aplicativo desenvolvido pelo IECM antes de 25 de fe- 

vereiro. 

 

2 Título sexto, capítulo III, sección primera, artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México. 
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DEMOCRACIA SEM REPRESENTATIVIDADE 

É DEMOCRACIA? 

Representação política no Brasil trinta e dois anos após a Constituição Federal de 1988. 
 
 
 
 
 

Juliana Rodrigues Freitas 
 
 
Doutora em Direito (2010 - UFPA/ Università di Pisa - Itália). Mestre em Direitos 
Humanos (2003 - UFPA). Pós-Graduada em Direito do Estado (2006 - Universidade 
Carlos III de Madri - Espanha). Graduada em Direito (1998 - Universidade da Amazônia). 
Atua como Consultora Jurídica e Advogada na área eleitoral e municipal. Professora da 
Graduação e Mestrado em Direito do Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA. 
Membro Fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político - ABRADEP. 

 

Quando instituído em um Estado Democrático de Direito, des- 

de a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil iniciou um 

processo de (re)democratização, na medida em que através de 

políticas alinhadas à nova ordem constitucional foram programa- 

das diversas medidas, dentre as quais relacionadas à garantia 

do diálogo interinstitucional e da efetivação da ascensão e da 

participação popular no processo de tomada decisões. 

 
Passados quase 32 anos desde a entrada em vigor da Consti- 

tuição Federal ainda nos deparamos com graves problemas re- 

lacionados à crise da representatividade política em nosso país, 

comandados por grupos representantes de uma parcela minori- 

tária da sociedade. 

 
E, então, cabe-nos, frisar e reiterar, que, inclusive, sustentando 

um discurso de manipulação, insistimos em considerar as mi- 

norias de fato, como se maiorias jurídicas e políticas fossem,    

e vice-versa: mulheres, negros, quilombolas, indígenas, pobres, 

...; todos compõem, inquestionavelmente, o núcleo basilar e ma- 

joritário da nossa sociedade que, às cegas, faz-se representar 

por quem não integra, em regra, essa maioria fática, tornando-os 

 

sem voz, sem espaço, sem medidas que atendam aos seus cla- 

mores reais. 

 
Invertendo-se conceitos basilares como os de maioria e minoria 

para a construção da nossa democracia, por qualquer que seja 

o discurso que os (in)justificam, deparamo-nos com uma crise 

de representatividade nos mais diversos espaços de poder, de 

modo que torna-se imprescindível a adoção de ações que sejam 

capazes, minimamente, de garantir a participação do povo, mes- 

mo que indiretamente, mas desde que por quem lhe represente 

de fato. 

 
Nesse contexto, e para diminuir o gap de representatividade 

que se apresenta, buscamos, por meio da legislação, a partici- 

pação das mulheres na política, luta ainda carente de resultados 

adequados ao quantitativo feminino na sociedade brasileira - e 

distante de ser suficiente para garantir a inclusão dos outros gru- 

pos igualmente, ou mais, à margem da política representativa. 

 
Especialmente carente, principalmente, quando, em desres- 

peito a uma outra base axiológica que subsidiou a concepção  

e a construção do nosso texto constitucional – e norteia a sua 

interpretação e a sua aplicação -, identificamos a ausência de 

diálogo interinstitucional com a finalidade de não apenas haver 

respeito mútuo em relação às decisões atinentes à cada poder/ 

órgão, como também para garantir a efetivação da democracia, 

por meio da representatividade. 

 
Na medida em que existe uma legislação que exige um percen- 
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tual mínimo para candidatura de gênero, ainda aquém do que 

precisamos para garantir a legitimidade democrática no tocante 

à essa representatividade, a começar pela sociedade e pelos 

partidos políticos - considerando a necessidade de prévia filiação 

para que tal participação popular se efetive na composição dos 

espaços nos poderes - deveríamos todos nos empenhar em im- 

pulsionar a atuação das mulheres nesses ambientes públicos, 

tão carentes de ações destinadas ao zelo do bem comum. 

 
Os poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, honrando o 

compromisso assumido de atuarem em bases e valores demo- 

cráticos, e/ou contramajoritários (no caso do Judiciário em re- 

lação à maioria entendida no sentido da política e do direito), 

não deveriam ser compostos para os cargos de comando quase 

que unicamente por homens e adotarem medidas discriminado- 

ras ou que excluam a mulher; num contexto de normatização 

que a todo instante precisa de atenção para que o pouco que foi 

reconhecido, não nos seja retirado; impedindo-nos, por fim, de 

termos acesso aos cargos para os quais eleitas, num movimento 

quase que automático de cassação de mandatos, sem a menor 

pretensão de garantir a efetivação do bem maior do Direito que 

deveria ser o da Justiça Social. 

 
Sem a cooperação da sociedade civil, partidos políticos e ins- 

tituições governamentais o processo de representatividade da 

mulher na política seguirá (porque não deixaremos de lutar!), 

porém, a passos curtos, e por um motivo ‘simples’: não existe 

lugar para todos, e assim, quem tem acesso liberado ao poder 

precisará sair para que entremos... e quem quer sair, ainda que 

sob o discurso da garantia da democracia? 

 
Será que existe, então, democracia sem representatividade? 

Ou é melhor garantir uma pseudo democracia, em um infindável 

processo de construção, e, assim, ter-se a certeza que o espaço 

político já está reservado e não é para todos?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ESCOLA DE TREINAMENTO DE TRANSPARÊNCIA ELEITORAL ANUNCIA O 

LANÇAMENTO DE SEU NOVO SITE E A OFERTA DE CURSOS PARA 2020 

A partir de março de 2020, você poderá acessar uma oferta variada de cursos sobre democracia e 

eleições através da Escola de Treinamento em Transparência Eleitoral. 

 

Entre em www.transparenciaelectoral.org/escuela/ para conhecer nossa oferta 

http://www.transparenciaelectoral.org/escuela/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DA JUSTIÇA 

ELEITORAL BRASILEIRA 

Barreiras para superar isso prejudicam a participação do cidadão no caso de 

pessoas com deficiência. 
 
 
 
 

Joelson Dias 
 

 
Mestre em Direito pela Universidade de Harvard. Ex-Ministro substituto do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Advogado e sócio do escritório Barbosa e Dias Advogados 
Associados (Brasília-DF). Vice-Presidente da Comissão Nacional dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). 

 
 

 
Na construção de um Estado que se oponha aos obstáculos que 

oneram ou impeçam que os grupos excluídos tenham voz ativa, 

as chances para o desenvolvimento de capacidades individuais 

se multiplicam1. Há, assim, um ciclo virtuoso entre participação, 

cidadania e democracia. Por intermédio das práticas participati- 

vas, o indivíduo se fortalece enquanto cidadão e, mais fortaleci- 

do, participa cada vez mais, solidificando a cultura democrática. 

Nesse aspecto, a participação não deixa de ser também forma 

ou oportunidade de se ver no outro, na afirmação da sua dig- 

nidade, na reivindicação, no diálogo e na realização dos seus 

direitos. 

 
A acessibilidade eleitoral visa a erradicar as barreiras que distan- 

ciam os indivíduos do exercício de seus direitos políticos. Não 

se traduz exclusivamente no direito de votar com facilidade, vai 

além. Tem como propósito a superação, dentre outros, dos obs- 

táculos arquitetônicos das zonas e seções eleitorais; do precon- 

ceito e ignorância social que mitigam as chances de candidatos 

 
1 Adotando a linha de pensamento de Amartya Sen, “capacidade” representa série de 
combinações alternativas de estados físicos e mentais que uma pessoa é capaz de fazer, de se 
tornar ou de ser. São oportunidades ou liberdades para alcançar aquilo que um indivíduo 
considera valioso. (SEN, Amartya. A ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011). 

 

e candidatas com deficiência serem eleitos; da inacessibilidade 

das propagandas partidárias e eleitorais, dos informes oficiais e 

debates televisivos que não contam com audiodescrição, lingua 

de sinais e legenda. 

 
A garantia ao sufrágio e às suas manifestações reclama, dessa 

forma, a eliminação de obstáculos (atitudinais, físicos e socioe- 

conômicos) impeditivos ou demasiadamente onerosos, que limi- 

tam principalmente os grupos mais vulneráveis de expressarem 

seu potencial político. Ao participarem da tomada de decisões 

políticas, especialmente sobre os assuntos que mais direta- 

mente lhes dizem respeito, as pessoas com deficiência criam 

as condições favoráveis e incidem diretamente na construção e 

efetivação de seus direitos fundamentais. Tal participação facilita 

ainda o diálogo e a cooperação com governos, demais poderes 

e atores sociais. Como diz o lema de seu movimento internacio- 

nal, “nada sobre as pessoas com deficiência, sem as pessoas 

com deficiência”. 

 
É precisamente nesse contexto que surgem as normas destina- 

das a assegurar e promover a voz cidadã das pessoas com defi- 

ciência. No plano internacional, capítulo especial da Convenção 

da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – que, 

no Brasil, tem status de norma constitucional - foi dedicado aos 

direitos e garantias de participação na vida pública e política das 

pessoas com deficiência (art.29). Seguindo as diretrizes da Con- 

venção, no sistema jurídico nacional, a Lei n. 13.146 (Lei Bra- 

sileira de Inclusão) expressamente também assegura referidos 

direitos (art. 76). 
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so a informações sobre as plataformas políticas e as propostas 

dos candidatos e candidatas. O Relatório também registra que, 

por diversas vezes, as campanhas eleitorais brasileiras não são 

apresentadas em formato acessível, principalmente no que diz 

respeito aos sítios eletrônicos e ao material impresso. Informa, 

também, que, no interior do País, é ainda mais difícil o acesso 

aos colégios eleitorais, o que dificulta a participação de pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida3. 

 
Em suas observações finais sobre o referido relatório brasileiro, 

de 1º de setembro de 2015, o Comitê da ONU que supervisiona 

a implementação da Convenção pelos países que a ratificaram, 

externou preocupação com a discriminação sofrida pelas pes- 

soas com deficiência no exercício do seu direito de voto, espe- 

cialmente em razão de interdição e restrições a sua capacidade 

jurídica, da falta de acessibilidade em muitos locais de votação 

e da indisponibilidade das informações sobre as eleições em to- 

dos os formatos acessíveis4. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Importante destacar que, antes mesmo da promulgação da Lei 

Brasileira de Inclusão, na tentativa de equiparar oportunidades 

no exercício da cidadania aos eleitores com deficiência ou mo- 

bilidade reduzida, o Tribunal Superior Eleitoral já havia criado o 

Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral (Resolução nº 

23.381/2012), que, na mesma linha do que posteriormente seria 

preconizado também pela LBI, garante acessibilidade nos pro- 

cedimentos, instalações e materiais para votação2. 

 
Tendo como objetivo a implantação gradual de medidas que re- 

movam barreiras físicas, arquitetônicas e de comunicação, o ob- 

jetivo do Programa é promover o acesso, amplo e irrestrito, com 

segurança e autonomia, às pessoas com deficiência ou com mo- 

bilidade reduzida no processo eleitoral. 

 
Nesse sentido, o Programa estabelece, por exemplo, que as 

urnas eletrônicas, além das teclas em Braille, também devem 

ser habilitadas com sistema de áudio, fornecendo os Tribunais 

Regionais Eleitorais (TREs) fones de ouvido nas seções eleito- 

rais especiais ou, quando solicitados, por eleitor com deficiência 

visual. Ou ainda: os mesários devem ser orientados pelos Tribu- 

nais Eleitorais para facilitar todo o processo de adaptação à Re- 

solução, estando previsto, inclusive, parcerias para incentivar o 

cadastramento de colaboradores com conhecimento em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras). 

Além disso, os TREs devem contar com comissão multidiscipli- 

nar destinada a elaborar plano de ação contemplando as medi- 

das previstas na Resolução, acompanhar as atividades realiza- 

das e encaminhar o respectivo relatório ao TSE até o dia 20 de 

dezembro de cada ano. 

 
Quanto à acessibilidade digital, às páginas dos TREs na Inter- 

net devem ser adaptadas a todos os tipos de deficiência, para 

garantia do pleno acesso, e disponibilizar a legislação eleitoral 

também em áudio. 

 
Releva notar que, em seu 1º Relatório Nacional sobre o cumpri- 

mento das disposições da Convenção da ONU sobre os Direi- 

tos das Pessoas com Deficiência, o Brasil admite que ainda não 

garante a participação política das pessoas com deficiência em 

toda a sua plenitude devido a obstáculos como a falta de aces- 

Não obstante as normas de proteção e promoção de acessibi- 

lidade eleitoral sejam mais um importante avanço, a efetivação 

do direito de participação das pessoas com deficiência reclama 

o planejamento e a execução de políticas públicas intersetoriais 

(que viabilizem a universalização do acesso a bens e serviços 

públicos), educação em direitos humanos (a fim de que as pes- 

soas com deficiência se reconheçam como titulares ou sujeitos 

de direitos) e o desenvolvimento de ações e programas que in- 

crementem a participação da sociedade civil. 

2 Vide art. 76, §1º, I da LBI. 
3 Primeiro Relatório brasileiro sobre o cumprimento das disposições da Convenção sobre os Direitos  

das Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-com-deficiencia/dados-estatisticos/relatorio-de-
monitoramento-da-convencao>Observaciones finales disponibles en: 

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/220/75/PDF/G1522075.pdf?OpenEle- 
ment>. Acesso em 12 de fevereiro de 2020. 
4 Observações Finais disponíveis em:<https://documents-dds 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/220/75/PDF/G1522075.pdf?OpenElement>. 
Acesso em 12 de fevereiro 
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VIOLÊNCIA E GOVERNO NO MÉXICO 

DEMOCRÁTICO EXPERIÊNCIAS SUBNACIONAIS, 

2007-2018 

 

 

 

Pedro Zamudio 

 
Mexicano, trabalha em questões eleitorais desde 1994, psicólogo edu- 
cacional com formação, participou das Missões de Observação Eleitoral 
da OEA (2010 e 2011). Atualmente, é Conselheiro Presidente do Con- 
selho Geral do Instituto Eleitoral do Estado do México. 

 
 

Coordenadores: 
Víctor Manuel Figueras Zanabria 
e Orlando Espinosa Santiago 

 

É um trabalho publicado pelo Instituto Eleitoral do Estado do Mé- 
xico, correspondente à Breve Série sobre Cultura Democrática, 
publicada em novembro de 2019. 

 

O trabalho descreve o fenômeno da violência no México de- 
mocrático através de suas várias manifestações, variantes que 
mostram uma ruptura séria do tecido social que vai além dos 
efeitos da guerra às drogas, é um fenômeno mais complexo e 
profundo que mudou a ordem social e revelou a incapacidade 
dos responsáveis pela segurança de nosso país em servi-lo de 
maneira eficaz. 

 

O texto analisa como a ordem social no México foi interrompida 
em quatro obras: “El desempeño de la policía y confianza de 
la ciudadanía”, em que se destaca que o estudo da satisfação 
do cidadão com o serviço policial não é novo, mas ainda é uma 
agenda de estudos em construção. Expressam que é um fenô- 
meno multifatorial e que os estudos realizados encontraram três 
grandes grupos determinantes: 1) os referentes às característi- 
cas das pessoas 2) os que descrevem as ações da polícia e 3) 
os inerentes às condições do local onde as pessoas moram. A 
satisfação do cidadão é um termômetro na percepção da ação 

policial, o estudo fornece elementos para identificar as lacunas 
entre policiais e cidadãos, a fim de propor ações inteligentes 
para fechá-las, o objetivo é melhorar a atenção ao problema de 
segurança no país. 

 

O segundo texto.: “Autodefensas y policías comunitarias en 
Michoacán”. Os autores destacam que 2017 foi o ano mais vio- 
lento das últimas duas décadas no México, no qual aumentaram 
homicídios, roubos, ferimentos, crimes patrimoniais, seqüestros 
e estupros, entre outros. Eles também apontam que, ano após 
ano, os níveis de paz no México se deterioram e que é um ce- 
nário de violência que nosso país sofre e a incapacidade das 
forças de segurança pública de responder e, assim, reduzir a 
situação.. 

 

Em resposta aos crescentes níveis de violência no México nos 
últimos anos, os cidadãos decidiram usar formas de segurança 
privada, legais e ilegais. Nas formas ilegais, os chamados gru- 
pos de autodefesa ou polícia comunitária se materializaram. 

 

No terceiro texto: “La represión política a nivel subnacional 
en México”, o texto destaca a escassez de estudos sobre o as- 
sunto, geralmente tratados em nível nacional. Eles analisam a 
repressão política em nível internacional e subnacional em nos- 
so país. Sugere-se que a conduta repressiva do Estado mexica- 
no não tenha sido exaustivamente analisada, especialmente a 
relacionada a assassinatos políticos. 

 

O quarto capítulo está relacionado a “La violencia experimen- 
tada por los actores políticos en procesos electorales: una 
aproximación exploratoria”, aborda a ligação entre violência e 
eleições é abordada; O objetivo é descrever a violência associa- 
da aos processos eleitorais e, em particular, explorar a violência 
sofrida pelos candidatos e pelo pessoal dos órgãos eleitorais, 
em dois estados, caracterizados por seus altos níveis de violên- 
cia social e política: Michoacán e Guerrero. 
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CURSO ONLINE “PROPUESTAS DE LA ALTA COMISIÓN DE REFORMA 

ELECTORAL TRAS LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DE PERÚ” 

 

No próximo dia 26 de março, a Escola de Trei- 

namento da Transparência Eleitoral  oferecerá 

o curso “Las propuestas de la Alta Comisión de 

Reforma Electoral tras las elecciones extraordi- 

narias de Perú” 

Será ministrado por Milagros Campos, mestre 

em ciência política e governo, com doutorado 

concluído na Pontifícia Universidade Católica 

do Peru. Membro do Tribunal de Arbitragem da 

Pontifícia Universidade Católica do Peru e da As- 

sociação Peruana de Direito Constitucional. Foi 

membro do Conselho Consultivo da Comissão 

de Constituição e Regulação do Congresso da 

República e foi membro do Alto Comissariado 

para a Reforma Eleitoral. 

 
 

* Os certificados de participação 

serão emitidos 

* Bônus para membros e voluntários 

de Transparência Eleitoral 

* Bônus para estudantes (50%) 

 
Para mais informações, escreva para 

capacitacion@transparenciaelectoral.org 
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