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Entrevista com Roberto Herrera Hernández 
Conselheiro Presidente do IEPC Durango

Mestre em Direito, Universidade Juárez Estado de Durango.
Começou como professor em 1997, predominantemente treinando novos juristas 
em direitos humanos e assuntos eleitorais, atualmente preside a Academia de 
Direito Eleitoral da Faculdade de Direito e Ciências Jurídicas da Universidade 
Juárez del Estado de Durango; tem trabalhos de pesquisa que foram publicados 
em revistas e livros locais e nacionais. 
Ele também foi palestrante em vários cursos, seminários, conferências e cursos 
com diploma sobre assuntos eleitorais no México e na Europa. Comentador de 
várias obras literárias sobre questões jurídicas.
Ele trabalhou em assuntos eleitorais como assessor do Conselho Geral da OPLE, 
Vocal Distrital do INE, Conselheiro Local do INE, Magistrado Presidente do Tribu-
nal Eleitoral Local e atualmente Presidente da OPLE em Durango.

Roberto Herrera Hernández

1.- Quais foram os principais desafios enfrentados pelo órgão eleito-
ral nas eleições de 5 de junho?

O principal objetivo nos Processos Eleitorais é incentivar e materializar 
a boa participação cidadã. Portanto, o primeiro desafio que enfrenta-
mos neste Processo foi obter uma participação cidadã de mais de 50% 
da Lista Nominal. Um desafio que surgiu da preparação deste Processo 
foi a implementação de nosso trabalho com uma limitação orçamen-
tária bastante significativa, portanto, enfrentar o processo com esta 
peculiaridade foi um grande desafio que, felizmente para todos nós, 
fomos capazes de superar satisfatoriamente.

2.- Que ações o IEPC empreendeu para promover a participação dos 
eleitores?

As atividades planejadas e geradas dentro do IEPC foram para promo-
ver a participação cidadã através de fóruns, a busca de aliados na so-
ciedade civil como o setor empresarial, os jovens e a mídia, delineando 

estratégias para promover a participação cidadã no Dia das Eleições. 
Outra das atividades foi a realização de dois exercícios democráticos 
para as candidaturas ao governo do Estado, com a Universidade Juárez 
do Estado de Durango como aliada.

3.- Que medidas foram tomadas no Estado para promover a partici-
pação política das mulheres?

Em processos eleitorais recentes, através de consenso com os partidos 
políticos, foram implementadas ações afirmativas que estão de acordo 
com a reforma de 2018 chamada "paridade em tudo", que garante 
às mulheres a possibilidade de acesso a posições políticas. Da mesma 
forma, juntamente com a sociedade civil, foi assinado o "Pacto Social 
para um Processo Eleitoral Livre de Violência Política contra a Mulher e 
Grupos e Setores Sociais Desfavorecidos", que motiva o estabelecimen-
to de um compromisso para garantir espaços livres de violência política 
e discriminação no Estado de Durango. 

Com o registro das candidatas nomeadas pelos diversos partidos po-
líticos, foi disponibilizada a possibilidade de se filiar à Rede de Mulhe-
res Candidatas para garantir que elas não sofressem nenhum tipo de 
violência política.  

4.- Como funciona a contagem rápida e como garantir que seja tão 
precisa?

Ela funciona com base em uma amostra probabilística dos resultados 
das atas de totalização das seções eleitorais, cujo tamanho e compo-
sição são previamente estabelecidos, de acordo com um esquema de 
seleção específico para uma determinada eleição, e cujas conclusões 
são apresentadas na noite do dia da eleição.  

Apurou-se que ela é precisa em termos da estimativa de intervalos da 
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vo de facilitar o intercâmbio de informações e experiências com asso-
ciações eleitorais civis, bem como as atividades daqueles que serviram 
como observadores e visitantes estrangeiros no Dia das Eleições. Foi, 
portanto, uma grande satisfação para este Instituto receber mulheres e 
homens estrangeiros graças à possibilidade oferecida pela Transparên-
cia Eleitoral.

8.- Que ações tomará o IEPC em relação aos pacotes eleitorais rouba-
dos no município de Tamazula?

Fomos às autoridades correspondentes para apresentar uma queixa 
formal contra os responsáveis pela possível prática de um crime. Foi 
um evento que não deve ser repetido.

 

porcentagem de votos em cada uma das seções eleitorais amostra-
das pelo Comitê Técnico Consultivo para as Contagens Rápidas, que é 
composto por quatro especialistas em métodos estatísticos e desenho 
de amostras; acadêmicos da UNAM e ITAM. Na verdade, 397 seções 
eleitorais foram amostradas para este exercício na noite do dia das 
eleições.

5.- Qual é a diferença entre a contagem rápida e o PREP

PREP CONTAGEM RÁPIDA
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	 É um sistema

	 Fornece os resultados preli-
minares das eleições, através 
da captura e publicação dos 
dados da totalização e conta-
gem dos votos.

	 Mais de 90% do total das atas 
de totalização é recebida.

	 Procedimento estatístico para 
estimar as tendências nos re-
sultados de uma eleição.

	 É utilizada uma amostra 
aleatória do número total de 
seções eleitorais.

	 As estimativas são feitas atra-
vés de um processo matemáti-
co que utiliza diferentes méto-
dos de estimativa.
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	 Atas de contagem e totali-
zação do número total de 
seções eleitorais recebidas 
nos Centros de Coleta e Trans-
missão de Dados (CATD).

	

	

	

	 O livreto para realizar as ope-
rações de contagem e totali-
zação das urnas de amostra.

6.- Que porcentagem de eleitores registrados no exterior participou 
do processo? Que ações foram tomadas pelo IEPC e pelo INE para 
incentivá-los a participar?

24,88% participaram, o que se traduz em 585 votos de um total de 
2351 cidadãos registrados na Lista Nominal; e foram implementadas 
ações para promover a participação cidadã, transmitir entrevistas em 
estações de rádio nos Estados Unidos, participação em fóruns nos Es-
tados Unidos juntamente com o INE focados em setores da população 
votante, e reuniões mensais com associações civis de migrantes de Du-
rango residentes nos Estados Unidos.

7.- Que importância o IEPC dá à observação nacional e internacional?

A observação eleitoral é de grande importância nos processos, tal é 
a sua relevância que o IEPC assinou instrumentos legais com o objeti-


