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Um olhar sobre a observação de eleições subnacionais
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No domingo passado, 5 de junho, a renovação dos cargos de gover-
nador ocorreu em seis estados mexicanos: Aguascalientes, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas e Durango. Em uma delas, para as 
Câmaras Municipais e em outra, para o Congresso Local.

Neste contexto em que encontramos competição democrática, coe-
xistência de diferentes forças políticas, são várias as estratégias que 
o Instituto Nacional Eleitoral (INE) e os Órgãos Públicos Locais Elei-
torais (OPLEs) utilizam para incentivar a participação cidadã através 
do voto.  Não só isso, que contribuem para um voto informado em 
um ambiente de legalidade e dando sinais claros de um sistema 
democrático saudável, forte e funcional. Dessa forma, se levou a 
cabo a Missão Internacional de Observação Eleitoral em nível subna-
cional, organizada pela Transparência Eleitoral América Latina.

Ao final de um árduo dia de eleições, imersos naquelas conversas 
que, apesar de tocarem em tópicos diferentes, acabam sempre con-
firmando que a democracia é uma forma de pensar, de agir, que car-
regamos conosco e que para seus detratores é a arma mais perigo-
sa que podemos ter como sociedade, classificamo-los em “o bom e 
muito bom; o mau; nossa experiência: Durango; e o mensurável que 
sempre pode ser melhorado”.

O bom e muito bom..., é que nosso Sistema Eleitoral Nacional mais 
uma vez demonstrou com provas sólidas que funciona; as eleições 
deste domingo aconteceram em um ambiente predominantemente 
pacífico, onde a violência não foi o protagonista e o INE em ligação 
direta com as OPLEs, realizou todas e cada uma das ações para que 
o dia da eleição fosse desenvolvido de acordo com a lei, em estri-
ta adesão ao princípio constitucional de legalidade do qual nós, os 
membros da missão, fomos testemunhas, desde o campo de batalha.

É importante mencionar que, em um ambiente de diversas 
acusações contra as autoridades eleitorais, em um contexto adverso 
onde prevalecia a falta de orçamento, onde enfrentavam condições 
desfavoráveis em algumas das entidades federais que tinham um 
processo eleitoral, eles levaram adiante o processo.

A construção e provisão de recursos é um dos mais importantes de-
safios enfrentados pelos Institutos Locais Eleitorais e uma das razões 
pelas quais a Missão de Observação Eleitoral (MOE) escolheu Duran-
go como sua sede nesta ocasião. O Instituto Eleitoral e de Participa-
ção Cidadã foi um dos mais afetados em termos de orçamento du-
rante este processo eleitoral; parece que, perigosamente, algo está 
sendo criado que poderia ser visto como uma estratégia de contro-
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le dos órgãos eleitorais pelos poderes do Estado, fazendo com que, 
dada a falta de recursos e os cortes a que estão sendo submetidos, 
se busque uma abordagem que possa parecer destinada a minar sua 
autonomia e independência. Entretanto, as diferentes etapas do pro-
cesso eleitoral não obedecem a estratégias políticas, mas apenas ao 
direito do povo de votar, e neste domingo os cidadãos de Durango 
puderam ir às urnas e fazer o mesmo, garantindo as condições esta-
belecidas para isso.

O veredicto nas urnas definiu quatro alternâncias e duas forças po-
líticas que permanecem. Isto nos diz que, ao contrário de décadas 
atrás, em nosso país hoje não sabemos quem vai ganhar nas eleições, 
mas temos certeza sobre as regras sob as quais as eleições serão rea-
lizadas. Isto seria impossível sem atores que respondessem a cada 
uma das particularidades deste mosaico nacional de nossa diversi-
dade, um mosaico cheio de heterogeneidade que é composto pelas 
32 entidades federais do país, está cheio de particularidades, o que 
significa que administrá-lo, conduzi-lo, conhecer os contextos locais 
e trabalhar os diferentes cenários culturais, políticos, sociais e eleito-
rais que coexistem dentro de nosso país não é uma tarefa fácil, e hoje 
podemos dizer que “foi realizado”.

O reconhecimento é baseado em fatos mensuráveis, é claro. De 
acordo com fontes próprias do INE, mais de 99% das mesas eleito-
rais foram instaladas, ou seja, um total de 20.798 instaladas contra 
21.074 a serem instaladas. A contagem rápida provou mais uma vez 

menores, a violência não foi o protagonista; a resposta dos cidadãos 
que faziam parte do pessoal das seções eleitorais, que compõem os 
funcionários das seções eleitorais, foi alto. 

Em 81% dos postos de votação não foi necessário tirar as pessoas 
da linha, o que fala do compromisso cidadão que prevaleceu neste 
processo eleitoral. A democracia ganhou, a robusta construção ins-
titucional de nosso sistema eleitoral demonstrou mais uma vez que 
seus fundamentos são sólidos; como MOE, pudemos ver isso.

O mau... é o declínio na participação dos cidadãos. Somente Duran-
go e Tamaulipas foram os estados que registraram uma participação 
acima de 50% da lista nominal. De acordo com dados da contagem 
rápida nos estados como um todo, houve uma queda de 11 pontos 
em comparação com as eleições de 2016, sendo Oaxaca a mais afe-
tada com uma queda de mais de 20 pontos; a participação registrada 
por este estado foi de apenas 38,79% enquanto em 2016, o ano da 
eleição de governo imediatamente anterior, foi de 58,84%. Os dados 
acima indicam que, de cada 10 cidadãos, seis não compareceram 
para votar neste estado.

Isto é importante para destacar e trabalhar, pois a participação do 
cidadão é fundamental em qualquer democracia e de grande impor-
tância para a governabilidade de um Estado e para a legitimidade do 
poder público.

Nossa experiência: Durango... estado anfitrião da Missão de Obser-
vação Eleitoral da Transparência Eleitoral América Latina foi a enti-
dade que registrou a maior participação cidadã, que foi de 50,46%, 
o que a MOE pôde corroborar durante suas visitas aos diferentes 
postos de votação. O trabalho realizado pela autoridade eleitoral em 
cooperação com as diferentes forças políticas e a cidadania foi dig-
no de reconhecimento, assim como a percepção de que esta missão 
abriga nos diferentes centros de votação. O trabalho que podia ser 
percebido pela autoridade eleitoral em cooperação com as diferen-
tes forças políticas e cidadãos foi digno de reconhecimento, assim 
como a percepção que esta missão tem do relacionamento INE-O-
PLE, que foi um fator fundamental para proteger o processo eleitoral 
de possíveis interferências de terceiros.

Em uma entidade federativa cuja localização prometia possíveis dis-
túrbios e uma corrida renhida, não foram registrados grandes inci-
dentes ao longo do dia; portanto, não foram detectadas denúncias 
que mostrassem a interferência de fatores externos que poderiam ter 
influenciado as eleições.

Naturalmente, há aspectos que são importantes a destacar, pois 
representam desafios importantes; embora a participação dos fun-
cionários das seções eleitorais tenha sido superior a 80% em nível 
nacional, esta porcentagem de absenteísmo tem um impacto direto 

ser um pilar da certeza que o processo deveria proporcionar aos 
cidadãos, coincidindo com os Programas de Resultados Eleitorais 
Preliminares em todos os estados; os incidentes registrados foram 
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nas substituições que devem ser realizadas de acordo com os regula-
mentos e, em alguns casos, faz com que as seções eleitorais atrasem 
seu horário de funcionamento. A revisão oportuna dos mecanismos 
de participação cidadã, não apenas pela autoridade eleitoral, mas 
também pelos partidos políticos, campanhas e sociedade civil orga-
nizada, entre outros, é fundamental para incentivar a participação 
cidadã, bem como explorar a possibilidade de padronizar as datas do 
dia da votação para as Câmaras Municipais e de Deputados Locais, de 
modo que haja um mínimo de duas eleições em cada dia, incentivan-
do assim a participação cidadã.

Reconhecer a importância dos observadores eleitorais como garantes 
de transparência nas eleições que ocorrem nas diferentes entidades 
e dar maior certeza ao processo é algo que nós, como MOEs, deve-
mos reconhecer ao Instituto Local Eleitoral. Nas palavras de um mem-
bro desta missão, quando você tem visitantes em casa, você sempre 
tenta se comportar melhor.

O mensurável, o melhor... nesta seção concordamos em dois pontos; 
o primeiro é que, como observadores eleitorais, consideramos que 
a autoridade eleitoral tem uma área de oportunidade em termos de 
monitoramento do trabalho das tarefas de observação, reforçando 
que essas tarefas são devidamente registradas e endossadas pela au-
toridade competente e que há uma medição da qualidade de seus 
relatórios e da metodologia implementada, contribuindo assim não 
só para o intercâmbio profissional de experiências e descobertas, 
mas também para o prestígio das mesmas nos diferentes processos.

Por último, mas não menos importante, nos referimos à constante 
construção da vida democrática no país, que sem dúvida está sempre 
em perpétua evolução e é uma luta de todos nós na qual a pluralida-
de, os contrapesos e a alternância devem prevalecer... todos e cada 
um deles sintomas de uma democracia saudável, de uma democracia 
sólida. Hoje, há uma tendência clara em nosso país e devemos pres-
tar atenção especial para garantir que as condições criadas favore-
çam a tomada de decisões equilibradas na busca do bem comum, 
nunca o bem de poucos. Recordemos a história e não a repitamos.


