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Nome do encontro: 

“Aproximação para um Quadro Referencial de Critérios Comuns 
e  Procedimento  Ótimos  para  o  Gerenciamento  e  Controle  de 
Processos Eleitorais”

2. Participantes:

Especialistas  e  Representantes  dos  Organismos  Eleitorais  dos  Países 
membros  da  Organização  dos  Estados  Americanos  e  convidados  
especiais.

3. Antecedentes e Justificação

Durante  o  Segundo  Encontro  Inter-Americano  de  Especialistas  e 
Representantes de Organismos Eleitorais da OEA, celebrado em Caracas 
em junho de 2009, iniciou a discussão sobre a importância da criação de  
um quadro referencial de procedimentos ótimos para gerir e controlar  
processos  eleitorais  (manuais  ou  automatizados)  ao  serviço  das 
autoridades e organismos eleitorais do hemisfério. 

Os  participantes  concordaram  em  que  o  conhecimento  técnico 
acumulado  pelos  organismos  e  autoridades  eleitorais  do  hemisfério 
pode ser compartilhado, sistematizado e aprimorado no intuito de criar 
padrões  próprios  que  refletem  as  particularidades  dos  sistemas  de 
votação, seus povos e as culturas onde são desenvolvidos. Ratificou-se 
a necessidade de avançar para uma unificação técnica e procedimental  
que, na forma de compendio, sistematize os critérios e procedimentos 
ótimos e de melhor qualidade para a gestão e controle dos seguintes  
processos centrais:

1. Registro Eleitoral



2. Sistema de Gestão de Centros de Votação (criação, re-localização, 
descongestionamento e desativação)

3. Postulação e Produção de Cédulas
4. Seleção de Mesários
5. Financiamento Eleitoral
6. Formação,  Motivação  à  Participação  e  Regulamentação  de 

Campanhas Eleitorais
7. Votação, Escrutínio e Totalização
8. Transmissão de Resultados Eleitorais
9. Logística Eleitoral: Geração e Produção de Instrumentos Eleitorais;
10. Depoimento e Retiro de materiais e equipamentos eleitorais.

O Segundo Encontro serviu para conhecer o que cada país faz e para  
debater  sobre  os  critérios  para  aprimorar  os  processos  eleitorais.  
Verificaram-se coincidências e diferenças na gestão e identificaram-se 
fortalezas e fraquezas nos procedimentos. 

Em prol  de  aprofundar  sobre  estes  aspectos  comuns,  propomos  que 
neste  Terceiro  Encontro  fique  consolidado  o  Quadro  Referencial  dos 
procedimentos  para  a  gestão  e  controle  dos  processos  eleitorais 
centrais. 

4. Objetivo Geral

- Consolidar  os  critérios  e  procedimentos  comuns  que 
garantam a gestão e controle dos processos eleitorais. 

5. Produto Final 

-  Elaborar  para  aprovação  das  autoridades  e  organismos 
eleitorais o “Quadro referencial de critérios e procedimentos  
que garantam a gestão e controle  dos processos eleitorais  
nos países do Hemisfério”.


