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CAPÍTULO I.  INTRODUÇÃO 
 
 

A. SOLICITAÇÃO DE UMA MISSÃO DE OBSERVAÇÃO 
 
 A Missão de Observação Eleitoral na Nicarágua, correspondente às eleições para 
Presidente e Vice-Presidente da República, Deputados Nacionais e Departamentais junto 
à Assembléia Nacional e Deputados junto ao Parlamento Centro-americano, realizadas 
em 4 de novembro de 2001, foi organizada em resposta ao pedido feito pelo Governo da 
República da Nicarágua à Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos.1/ 
 
 Através de comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores da 
República da Nicarágua, de 17 de abril de 2001, foi solicitado ao Secretário-Geral da 
OEA o envio de uma missão de observação eleitoral para que acompanhasse as diversas 
etapas do processo de eleições gerais. 
 
 O Secretário-Geral aceitou o convite mediante nota de 8 de maio de 2001, na 
qual indicou que seriam adiantadas as gestões correspondentes para que a OEA 
participasse da observação de aspectos importantes contidos no calendário eleitoral, 
aprovado pelo Conselho Supremo Eleitoral (CSE).  Da mesma maneira, se procedeu à 
designação como chefe da missão do senhor Santiago Murray, Coordenador da Área de 
Fortalecimento de Processos e Sistemas Eleitorais da Unidade para a Promoção da 
Democracia. 

 
 Assim sendo, foi assinado o Acordo sobre Privilégios e Imunidades para os 
Observadores Internacionais em 16 de maio de 2001 entre a Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos e o Governo da República da Nicarágua, bem como 
o Acordo relativo aos Procedimentos de Observação Eleitoral, assinado com o Conselho 
Supremo Eleitoral. 
 
 O objetivo principal da Missão foi observar a totalidade das etapas do processo 
eleitoral a fim de informar os Estados membros da OEA e o Secretário-Geral sobre os 
resultados de seus trabalhos de maneira oportuna, verificando que o mencionado 
processo observado havia sido cumprido de acordo com as normas e padrões 
internacionais de legitimidade e transparência, assegurando assim a “integridade, 
imparcialidade e confiabilidade do processo eleitoral”. 
 
 Da mesma forma, a Missão se encarregou de analisar o modelo de organização 
eleitoral na Nicarágua, avaliando os procedimentos técnicos eleitorais e corroborando o 
cumprimento do calendário para as eleições. 

                                                      

 

 1. Início de atividades a partir de maio 2001 a 29 de setembro, primeira fase, e de 1o de outubro a 9 de 
novembro, segunda fase. 
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B. ÂMBITO JURÍDICO APLICÁVEL 
 
 A Constituição nicaragüense reconhece o uso e o gozo dos direitos humanos e 
políticos de todos os nicaragüenses, entre eles o sufrágio universal, igual, direto e 
secreto, estabelecido como um direito e não uma obrigação.  A maioridade está 
instituída a partir dos 16 anos. 
 
 Também existe um claro reconhecimento do direito de igualdade e é proibido 
todo tipo de discriminação por razão de nascimento, nacionalidade, credo político, raça, 
sexo, idioma, religião, opinião, origem, posição econômica ou condição social,2/ tendo o 
Estado a obrigação de eliminar os obstáculos  que empeçam, de fato, a igualdade entre 
os nicaragüenses e sua participação efetiva na vida política, econômica e social do 
país.3/ 
 
C. LEI ELEITORAL 
 
 A Lei Eleitoral4/ compreende regulamentos em matéria de: 
 

• Poder eleitoral (constituição, atividades, integração, funcionamento, 
órgãos, etc.) 

• Partidos políticos (constituição, organização, inscrição, etc.) 
• Processos eleitorais 
• Crimes eleitorais. 

 
 A Lei Eleitoral estabelece os conceitos relacionados com a criação e estrutura do 
poder eleitoral, que é integrado pelos seguintes organismos:5/ 
 
Conselho Supremo Eleitoral (CSE) 
 

• Conselhos Eleitorais Departamentais (CEDs) e das Regiões Autônomas da 
Costa Alântica (CERs) 

• Conselhos Eleitorais Municipais (CEMs) 
• Juntas Receptoras de Votos (JRVs). 

 
 Cabe indicar que apenas o Conselho Supremo Eleitoral6/ é permanente e os 
demais órgãos são constituídos exclusivamente por ocasião do período eleitoral. 
 
 Para a organização e estrutura eleitoral existe em cada Departamento e Região 
Autônoma um Conselho Eleitoral Departamental ou Regional7/ de acordo com o caso, 
bem como um Conselho Eleitoral Municipal para cada um dos 151 municípios do país.  
Cada um desses Conselhos é integrado por um Presidente e dois membros, todos com 
seus respectivos suplentes. 
 

                                                      
 2. Lei Eleitoral, artigo 27. 
 3. Lei Eleitoral, artigo 48. 
 4. Entrou em vigor nos primeiros meses de 2000 e compreende 197 artigos, ordenados em 13 títulos. 
 5. Lei eleitoral, artigo 5. 
 6. Suas funções se encontram enumeradas no artigo 10 da Lei Eleitoral (LE). 

 
 7. Lei Eleitoral, artigo 16. 
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 A Junta Receptora de Votos8/ é o organismo responsável por garantir o sufrágio.  
Deve assegurar a ordem no recinto durante a inscrição, verificação e votação, além de 
receber e realizar o trâmite das impugnações.  Em cada município será estabelecido um 
número suficiente de Juntas Receptoras de Votos, com um máximo de 400 eleitores 
cada, que queiram exercer o seu direito de voto. 
 
D. ESTRUTURA E DESLOCAMENTO DA MISSÃO 
 
 A Missão contou com a participação de 78 observadores provenientes de 23 
Estados membros e de quatro países Observadores Permanentes.9/  Foram estabelecidas 
15 subsedes, 13 nas  
principais áreas dos Departamentos de:  Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Nueva 
Segovia, Boaco, León, Madriz, Masaya, Managua, Granada, Río San Juan, Jinotega e 
duas em cada uma das Regiões Autônomas do Atlântico Norte e Sul (RAAN e RAAS).  
Com esta distribuição e os recursos de mobilidade, e meios de comunicação idôneos 
para realizar as visitas a cada um dos locais, durante a etapa eleitoral, conseguiu-se 
cobrir todos os 151 municípios do país. 
 
 A sede principal da Missão esteve localizada em Manágua, e a partir dela foram 
realizadas as tarefas de coordenação e administração financeira, planejamento, 

                                                      
 8. Lei Eleitoral, artigo 23. 
 9. Santiago Murray:  Chefe da Missão 
  Moisés Benamor:  Subchefe da Missão 
  Carla Vaccarella:  Suplente do Subchefe da Missão 
 
Alfred Barr Euza Pereira Ramos Marleng Molina 
Alejandro Balsells Felix Ortega Mathías Kruger 
Alexandra Barrantes Francisco Villagrán Mayumi Chansik 
Alfredo Fisher Gilberto Caniza Miriam Medel 
Alfredo Lara Curbelo Gladys Salazar Naohito Watanabe 
Amelia León  Guillermo Forti Octavio Rodríguez  
Ana Borges  Guillermo Olave  Osmán A. Valdés 
Ana María Cáceres Janelle Conaway Ovidio Vargas 
Ana María Cadavid Jerome Mindes Rafael Dendia 
Ana Munevar Judith Lobos Rafael Salazar 
Andrew H. Kaufman Judy Armas Robert Gersoni 
Anita Widmark Julio R. Saavedra Sergio Robles 
Antonio Amarante Louis Frantz Silvia Fernández 
Beatriz C. Zucchi Luc Lapointe Tatsushi Ryosenen 
Bernice Robertson Lucía Salazar Verdiana García 
Carlos Fdo. Galán Luis Angel Buscaglia Victoria Figueroa 
Carlos Smith Luis Beccar Walter Galmarini 
César Conde Ma.José Cossianovich William Berenson 
Chang sac-don  Magdalena Forero Yamileth Bermudez  
Claudio Valencia Ma. Paulina García Yoon Chansik 
Denise Allen Magdalena Cabrera  
Dominique Reyes Manuel Ruíz  
Dorimain Martin Marcela Garzón  
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execução, acompanhamento e avaliação de cada uma das tarefas envolvidas no 
processo, com o objetivo de cumprir todas as metas propostas pela Missão. 
 
 Para o deslocamento de cada um dos observadores, foram levados em conta 
vários aspectos, entre eles de caráter geográfico e demográfico, bem como de 
disponibilidade financeira. 
E. DIFUSÃO DA MISSÃO 
 
 Com o objetivo de obter uma maior cobertura das eleições, foi preparada uma 
página na Internet,10/ que tem sido permanentemente atualizada.  Tal página contém 
informações gerais com relação às missões de observação eleitoral da OEA e, em 
particular, sobre o desenvolvimento do processo eleitoral observado, incluindo os 
relatórios preliminares entregues e os comunicados à imprensa emitidos. 
 
 

CAPÍTULO II.  A MISSÃO EM SUA ETAPA PRÉ-ELEITORAL 

 
 Durante a etapa inicial, a observação estabeleceu relações com todos os atores 
envolvidos em temas políticos, ou seja, os candidatos eleitorais, os representantes legais 
de todos os partidos políticos, representantes da sociedade civil nicaragüense e 
organismos internacionais de observação, tais como a União Européia, Centro Carter, 
Instituto Nacional Democrata e o Instituto Republicano Internacional. 
 
 Da mesma forma, a Missão manteve contato permanente com as autoridades, o 
que permitiu obter informações vitais e oportunas concernentes ao processo eleitoral.  
Durante este período foram observadas diversas etapas do processo, antes do dia da 
votação. 
 
A. PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE ASSINATURAS 
 
 Um dos temas de maior importância no início da etapa eleitoral foi o de 
verificação de assinaturas dos partidos políticos.  Segundo a Lei Eleitoral, um partido 
político deve apresentar ao CSE 3% de assinaturas de apoio às candidaturas.11/ 
 
 A verificação se dividiu em duas etapas:  a primeira, de verificação numérica, 
onde, a fim de confirmar a informação, os números de cédula das listas de assinaturas 
eram digitadas utilizando um programa que verifica todos os dados (nome, sobrenome, 
etc.) do cidadão para ver se estão corretos. 
 
 Este sistema indica quando o partido político chega ao número de 72.632 (3%) 
de assinaturas válidas, quantidade requerida para obter o certificado de cumprimento.  
Uma vez obtidos estes números, é dada continuidade à segunda etapa. 
 

                                                      
 10. Página:  http//www.upd.oas.org/EOM/Nicaragua01/Portada.htm 

 
 11. Artigo 65, alínea 9, da Lei Eleitoral nicaragüense. 
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 Durante a segunda etapa, de verificação de assinaturas, foi feita mostra aleatória 
das assinaturas confirmadas na primeira etapa.  De acordo com o sistema preparado 
pelo CSE, a amostra deveria ser de 416 assinaturas, as quais foram checadas com os 
registros dos arquivos de assinaturas emitidas. 
 
 Esta atividade transcorreu sem maiores dificuldades no caso destas eleições, 
devido a aspectos tais como a imparcialidade demonstrada pelos representantes da 
organização nacional Ética e Transparência, garante do processo, o excelente 
treinamento dos funcionários do CSE e, finalmente, a qualidade das assinaturas 
apresentadas pelos partidos políticos. 
 A Missão observou em detalhes o processo através do qual foi destituída a 
personalidade jurídica do Movimento de Unidade Nacional (MUN), por não ter obtido os 
3% de assinaturas válidas estabelecidos por lei.  Seu caso mereceu especial atenção, já 
que o processo de revisão das assinaturas entregues pelo partido foi suspenso por várias 
semanas devido à negativa do CSE.  Finalmente, a Corte Suprema de Justiça, após 
avaliar três projetos de resolução, decidiu não aprovar a personalidade jurídica desse 
partido, impedindo-o de participar do pleito eleitoral de 4 de novembro. 
 
B. DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA ELEITORAL 
 
 A Missão assistiu a diferentes atos eleitorais e se manteve em permanente 

contato com os integrantes dos partidos políticos responsáveis pelo desenvolvimento da 

campanha eleitoral. 

 

 A partir de 18 de agosto, dia oficial para a abertura de campanha, foram iniciadas 

concentrações, visitas de casa em casa, uso de emissoras de rádio e de propaganda 

visual, como cartazes, bandeiras, panfletos, etc. 

 
 Durante a etapa que antecedeu os comícios, foi observado um evidente clima de 
tensão partidária, ataques verbais, destruição de propaganda e casos de violência 
isolados, devido à marcante polarização partidária que ainda se observa na Nicarágua.  
Deve-se notar que esses atos de violência não se agravaram à medida que se 
aproximava o dia dos comícios. 

 
 A Missão recebeu várias denúncias e/ou queixas relativas à destruição de 
propaganda política entre os diferentes partidos, bem como pelo uso de recursos do 
Estado para a campanha eleitoral.  Em todos esses casos, houve o respectivo 
acompanhamento. 
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 Os dois partidos majoritários, a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) 
e o Partido Liberal Constitucional (PLC), encerraram suas campanhas em 27 de outubro, 
no Departamento de Masaya.  A participação e o poder de convocação foram plenos nos 
dois casos.  Durante este evento houve alguns atos de violência, especificamente 
quando terminavam os encontros. 
 
 O Partido Conservador (PC) não realizou seu ato de encerramento de campanha, 
devido a problemas orçamentários.  Segundo declarações feitas por representantes do 
partido, em várias ocasiões o PC não pode realizar eventos ou participar em atividades 
devido a sua limitada capacidade econômica. 
 
C. PROCESSO DE VERIFICAÇÃO ELEITORAL 
 
 A jornada de verificação eleitoral foi realizada entre 24 de junho e 8 de julho.  A 
fim de realizar a análise da mesma, foram levados em conta os números fornecidos 
pelas autoridades eleitorais no Relatório Final de Verificação Eleitoral 2001.  Nos 
primeiros dados apresentados por esse relatório havia aproximadamente 82,99% dos 
cidadãos atendidos na primeira fase de verificação (52,29% do padrão oficial) onde não 
houve problemas, indicando que estavam corretamente localizados pela junta receptora 
de votos.  Quanto às pessoas não localizadas, conseguiu-se corrigir a situação de grande 
número delas. 

 
 
 Além disso, a Missão observou que, dias antes das eleições, aproximadamente 
90% dos cidadãos puderam assistir às jornadas de verificação portando documentos de 
identidade. 

 

D. PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE CÉDULAS 

 
 Apesar dos grandes esforços realizados pelo CSE para atender todas e cada uma 
das solicitações de cédulas, foi necessária a implementação de um plano complementar 
de distribuição aos cidadãos, denominado “plano mochila”,12/ que teve como finalidade 
assegurar que a maioria dos cidadãos se encontrasse inscrita dentro dos padrões 
eleitorais e contando com um documento de identificação.  Isso implicou em grandes 
esforços de colaboração e logística por parte do Conselho e dos próprios cidadãos (1.296 
no total) que ajudaram na entrega dos documentos.  Por sua vez, incorporou ao Padrão 
os cidadãos que não haviam tramitado seus documentos, o que serviu para verificar a 
correta relação entre os cidadãos e seus centros de votação. 
 
 Nos casos especiais onde não foi possível entregar o documento a tempo, como o 
das pessoas que não haviam legalizado sua situação no registro civil, ou pessoas que 
cumpriram 16 anos até a data de votação e atendiam às exigências para exercer o 
direito de voto, foi feita a entrega de um documento especial, que lhes permitiu 
participar do sufrágio. 
 

                                                      

 
 12. Financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). 
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 O “plano mochila”, em cidades como Manágua, funcionou com centros de 
entrega.  Em cada distrito da capital foram abertos vários centros onde os cidadãos, 
depois de recebida sua carteira de identidade, podiam retirar suas cédulas. 
 
 Mediante a contratação de auxiliares foi possível obter uma maior participação de 
pessoas que foram aos centros urbanos ou rurais buscar suas de identidades, facilitando, 
assim, a entrega de documentos. 
 
 O plano de distribuição de cédulas foi satisfatório graças à colaboração de todos e 
cada um dos atores envolvidos no processo, tais como as autoridades eleitorais e o 
pessoal contratado pelo CSE. 

 
 Da mesma forma, o plano permitiu constatar que, em sua maioria, as cédulas 
que não foram entregues obedeciam à ausência do cidadão em seu suposto local de 
residência (migração interna e/ou externa) ou falecimento de seu titular. 
 

Total de cidadãos que solicitaram cédulas  3.021.983 

Total de cédulas impressas  2.897.161 

Total de cédulas entregues  2.684.435 (70.39%) 

Cédulas não entregues  212.726 

Outros documentos não entregues  107.689 

Pessoas usadas no plano mochila  1.296 

• Dados fornecidos pelo CSE. 
E. TREINAMENTO ELEITORAL 
 
 Durante a etapa pré-eleitoral foi oferecido treinamento às pessoas envolvidas no 
processo eleitoral. Dentro deste grupo se encontravam: 
 

• Integrantes de JRVs 
• Policiais eleitorais 
• Funcionários, fiscais e pessoal dos Centros de Computação. 

 
 O material de treinamento, como manuais para os instrutores e integrantes das 
JRVs foram impressos em setembro.  Os treinadores (instrutores) se encarregaram de 
preparar os integrantes das JRVs em jornadas diárias, nos fins de semana, por 
departamentos e municípios, a partir de 6 e 7 de outubro. 
 
 O índice de participação foi baixo em quase todos os departamentos, sendo 
observado um treinamento deficiente devido ao desconhecimento do material e da 
própria Lei Eleitoral.  Além disso, em conseqüência da falta de recursos, alegada pelo 
CSE, muitas oficinas atrasaram e não se realizaram nas datas programadas.  Por essa 
razão, foi preciso realizar uma segunda rodada de treinamento entitulada “treinamentos 
resgate”. 
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 Todavia, observou-se que grande número de pessoas que assistia ao treinamento 
para integrar as juntas, tinha experiência em eleições anteriores, o que ajudou no 
processo de treinamento.  Com relação ao material eleitoral, a Missão pôde constatar 
que se dispunha de manuais e guias de procedimento. 

 
F. MATERIAL ELEITORAL 
 
 Foram impressos quatro tipos de cédulas eleitorais:  para a eleição de Presidente 
e Vice-Presidente; de Deputados Nacionais; de Deputados Departamentais e para a 
eleição de Deputados ao PARLACEN.  Cada uma delas contava com características 
particulares e de segurança. 
 
 Devido ao aumento das JRVs no fechamento do padrão eleitoral,13/ a entrega 
final das cédulas foi adiada para 30 de setembro, quando ocorreu em sua totalidade, 
para armazenamento direto no depósito do CSE. 
 
 Após a primeira impressão, de cerca de 12 milhões de cédulas eleitorais, tiveram 
de ser impressas aproximadamente três milhões e quinhentas mil cédulas adicionais, 
devido à grande quantidade de cidadãos inscritos no padrão eleitoral. 
 

                                                      

 
 13. Segundo a Lei Eleitoral (LE), não é permitido ter mais de 400 eleitores por Junta Receptora de Votos. 
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 A entrega do material nos CEDs foi feita em 25 de outubro, tal como programado 
no calendário eleitoral.  Esse material contou com um sistema de pré-empacotamento 
contendo: 
 

• 400 cédulas por JRV 
• Atas de abertura e encerramento 
• Formulários 
• Máquina perfuradora 
• Lâmpada ultravioleta 
• Tinta indelével 
• Urnas de votação 
• Lápis 
• Selos 
• Material adicional (quepes, lanternas, etc.). 

 
 A distribuição do material eleitoral das áreas rurais e urbanas foi feita entre 30 e 
31 de outubro.  Os caminhões que partiam de cada um dos CEDs foram devidamente 
escoltados pela polícia e o exército; além disso, foi fiscalizada por representantes legais 
e fiscais departamentais dos três partidos, juntamente com observadores nacionais e 
internacionais. 
 
 O material foi recebido em cada um dos 151 CEMs do Território nicaragüense e 
armazenado com a maior segurança possível.  Não obstante, observou que alguns 
municípios não contava com as condições necessárias para o perfeito armazenamento 
desse material. 
 
G. TESTES DE TRANSMISSÃO DE RESULTADOS ELEITORAIS E SIMULAÇÕES 
 
 Com o propósito de identificar as falhas e os problemas que poderiam se 
apresentar durante a transmissão das atas no dia das eleições, foram realizadas, de 
maneira constante, durante os últimos dias e meses que antecederam o pleito, testes de 
transmissão de resultados a partir dos centros de computação em cada departamento e 
município. 
 
 Especialistas da Missão acompanharam os testes, em que a prioridade era a 
observação e verificação detalhada de cada um dos mecanismos a serem utilizados no 
dia das eleições, com o objetivo de garantir seu correto funcionamento.  Tratava-se de 
detectar erros e analisar resultados.  Dessa maneira, foram realizadas quatro simulações 
em 9 e 23 de setembro, e 7 e 21 de outubro.  Foi verificado que, em nenhum momento, 
houve uma simulação em que todos os componentes funcionassem como um processo 
integrado. 

 
 Recomendou-se ao CSE que levasse em conta uma série de aspectos 
importantes, os quais o levassem à tomada de decisões rápidas e efetivas.  Entre elas 
estavam:  o estabelecimento de prioridades de transmissão, a definição de expectativas 
com respeito à informação a ser transmitida, a definição do sistema de transmissão e 
recepção de resultados, a aplicação de sistemas de segurança de atas e métodos de 
controle de recepção, o treinamento do pessoal dos centros de computação e o 
estabelecimento de planos de contingência para a transmissão de resultados. 
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Em conseqüência, o CSE tomou as seguintes decisões: 

 
• Instalação de um equipamento de comunicações chamado HICOM14/ para 

a recepção das atas das JRVs, procedentes dos CEMs. 
 

• Que seriam recebidas, em primeiro lugar, as atas procedentes dos 
municípios e, para posterior retransmissão. 

 
• Preparação de uma única ata em cada JRV, com os resultados dos quatro 

escrutínios, a ser transmitida ao CED. 
 

• Atas das JRVs, procedentes do Município de Manágua seriam levadas 
diretamente ao Centro Nacional de Computação (CNC). 

 
 O processo de transmissão de dados utilizado nas eleições gerais passadas 
consistiu na transmissão das atas, uma por uma, via fax, dos CEMs aos equipamentos 
instalados no Centro Nacional de Computação (HICOM, VMS, etc.).  Os equipamentos 
tinham uma capacidade instalada de 160 linhas telefônicas de entrada.  Na ocasião foi 
usado um equipamento similar denominado RightFax na recepção das atas do Município 
de Manágua, enviadas pelas máquinas de fax instaladas nos Centros de Votação (CVs). 
 
 O sistema usado para a contagem de votos das atas transmitidas via fax ao 
Centro Nacional de Computação (CNC), dispunha de programas de captação de dados e 
de segurança destinados a assegurar que as informações ingressadas fossem 
consistentes com os dados das atas.15/ 
 
H. PADRÃO ELEITORAL 
 
 A publicação da lista das Juntas Receptoras de Votos e a entrega do padrão 
eleitoral preliminar ocorreram em 18 de setembro; a partir dessa data procedeu-se à 
impressão do padrão para sua distribuição entre as JRVs.  O CSE ficou encarregado de 
verificar o padrão eleitoral quando de sua publicação preliminar.  A publicação definitiva 
foi feita em 5 de outubro. 

 

 Houve algumas inconsistências devido à grande quantidade de cidadãos que se 
encontrava fora do país, pessoas falecidas, menores de idade que constavam do padrão 

                                                      
 14. Equipamento de comunicação, compreendido por um receptor de fax automático, capaz de responder à 

entrada de 160 linhas simultaneamente e com capacidade de aceitar duas atas de cada JRV, através da 
transmissão do fax que a ser enviado a cada centro municipal de computação, para, em seguida, serem 
levadas a um servidor de impressão de fax. 

 

 15. Anteriormente a Nicaragua teve experiencia no uso desees equipamentos, com exceção do RightFax, 
que é muito parecido ao HICOM dentro da funcionalidade de recepção automática de fexes.  Também 
tinha experiencia na metodología do envio de atas através de fax para serem computadas no CNC a 
nível nacional.  Os sistemas de computação de votos continuarão dentro da mema plataforma 
tecnológica com relação às últimas eleições municipais de 2000. 
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eleitoral, e isso gerou algumas demoras no processo.O CSE manteve um padrão eleitoral 
de cidadãos que incluía, em cada  
Junta Receptora de Votos, não mais de 400 pessoas.  Por essa razão, os eleitores que 
ultrapassavam este número deviam ser transferidos para uma nova junta.  Isso fez com 
que se apresentassem casos de JRVs com muito poucos eleitores. 

Padrão eleitoral virtual  2.966.322 

Padrão eleitoral real  2.560.000 

Total de cidadãos verificado  1.500.000 

Total de cidadãos incluídos no padrão eleitoral após a 
verificação 

 250.000 

• Dados fornecidos pelo CSE. 

 
 Cabe destacar que durante o ano houve um visível crescimento do padrão já que 
aproximadamente 8,31% da população nicaragüense chegou à maior idade desde as 
eleições municipais de 2000. 
 

Total de centros de votação  4.352 

Total de Juntas Receptoras de Votos  9.502 

Integrantes de cada JRV  04 

Total de integrantes das JRVs  38.000 

Total de policiais eleitorais  9.502 

• Dados fornecidos pelo CSE. 

 
 Um dos maiores inconvenientes que atrasaram o trabalho no dia das eleições foi 
o caso de pessoas que não se encontravam dentro do padrão e que chegavam às JRVs 
para votar.  Um exemplo foi o caso de pessoas que mudaram de endereço; elas deviam 
comprovar que viviam na circunscrição territorial da Junta Receptora de Votos para 
poderem ser incorporadas ao padrão. 
 
I. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO NO CSE 
 
 Este foi um dos temas que trouxe consigo grande confusão durante a etapa pré-
eleitoral.  O credenciamento de alguns integrantes dos centros de computação acabou 
sendo um grave problema em alguns departamentos, como Chontales, já que no último 
momento a polícia foi encarregada de entregar credenciais, criando confusão e atraso na 
entrega do documento. 
 
 Em Manágua houve sérios problemas com o credenciamento de integrantes das 
JRVs e fiscais dos partidos políticos.  Em 3 de novembro, um dia antes das eleições, a 
Missão foi informada que integrantes das JRVs e de fiscais foram desalojados de suas 
instalações no Estádio Nacional de Manágua, onde funcionaria o centro municipal de 
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computação.  Finalmente ficou acertado que seriam preparadas credenciais de 
emergência porque a polícia nacional não contava com os recursos necessários para 
concluir o processo de credenciamento. 
 
 
 
 
J. MEIOS DE COMUNICAÇÃO E PROCESSO ELEITORAL 
 
 Na Nicarágua observou-se a forma pela qual os meios de comunicação se 
encontram divididos entre as correntes políticas.  Todavia, a Missão manteve boas 
relações com cada um desses meios.  Na maioria dos casos foram fornecidas 
informações a tempo e os jornalistas sempre aceitaram os convites feitos pela Missão 
para coletivas à imprensa. 
 
 A Missão acompanhou de maneira minuciosa as informações divulgadas pelos 
meios de comunicação, indicando atos que supostamente alteravam a tranqüilidade do 
processo.  Foram recebidas algumas denúncias de uso indevido de emissoras de rádio e 
televisão para campanha política.  Da mesma forma, observou-se o aumento do clima de 
tensão entre os partidos, gerado pela violência verbal. 
 
 Como aspecto positivo destaca-se o papel das autoridades eleitorais, que em 
várias ocasiões usaram meios de comunicação, como a televisão, para fazer um 
chamamento à tranqüilidade e cordialidade durante a campanha política, especialmente 
no dia das eleições. 

 
 

CAPÍTULO III.  CONTEXTO POLÍTICO DA ELEIÇÃO 
 
 
A. PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 De acordo com a Lei Eleitoral nicaragüense, uma organização política deve contar 
com personalidade jurídica, cumprir com uma série de formalidades e requisitos,16/ 
além de ser credenciada pelo CSE para poder ser considerada um partido político. 
 
 Para as eleições de 4 de novembro foram três os partidos políticos autorizados e 
credenciados pelo CSE a participar das eleições para Presidente e Vice-Presidente da 
República em 2001. 
 

• Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) 
• Partido Liberal Constitucional (PLC) 
• Partido Conservador (PC). 

 
 Da mesma forma, os seguintes partidos políticos fizeram aliança: 
 

                                                      

 
 16. Lei Eleitoral, artigo 65. 
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• Partido da Resistência Nicaragüense (PRN), que se aliou17/ ao PLC. 
• Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), que fez aliança18/ com o PLC. 
• Partido Democrata Cristão, que se aliou à FSLN. 

 
 
 
 
 Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente inscritos pelos três partidos foram 
os seguintes: 
 
 FSLN 
 Presidente:  Daniel Ortega 
 Vice-Presidente:  Agustín Jarquín 
 
 PLC 
 Presidente:  Enrique Bolaños 
 Vice-Presidente:  José Rizo 
 
 PC 
 Presidente:  Alberto Saborío Morales 
 Vice-Presidente:  Consuelo Sequeira 
 
B. PARTIDO CONSERVADOR E SUA CHAPA PRESIDENCIAL 
 
 O primeiro incidente na cúpula do Partido Conservador foi a destituição do então 
candidato à vice-presidência pelo partido, Senhor José Antonio Alvarado, que não 
cumpria com os requisitos legais19/ para participar do pleito político.  Finalmente, em 18 
de junho, mediante voto majoritário foi decidido o fim de sua candidatura. 
 
 Posteriormente, e havendo uma nova chapa presidencial, integrada pelos 
Senhores Noel Vidaurre e Carlos Tünnermann, candidatos à Presidência e Vice-
Presidência, respectivamente, houve uma crise interna no partido, que provocou a 
renúncia dos dois candidatos poucos meses antes das eleições, situação essa que 
complicou ainda mais a participação do Partido Conservador no processo eleitoral, já que 
aquela organização política deveria tratar de importantes assuntos ligados à sua 
proposta presidencial durante a campanha política. 
 
 A Missão concorda com analistas e especialistas no tema no sentido de que isso 
provavelmente afetou a intenção de votos ao PC.  Dias antes da eleição foi apresentada 
uma nova chapa presidencial, a última, integrada pelo Senhor Alberto Saborío e Senhora 
Consuelo Sequeira.  Apesar de suas campanhas, para a maioria da população a eleição 
se desenvolveu num âmbito bipartidário, já que a FSLN e o PLC haviam conseguido a 
maior atenção do eleitorado. 
 
 Esta situação do PC mereceu atenção e análise especiais por parte de todos os 
atores políticos, bem como da Missão de Observação Eleitoral, devido à grande 
                                                      
 17. Lei Eleitoral, artigo 55, que trata do direito de constituição e aliança entre partidos políticos. 
 18. Lei Eleitoral, artigo 55, que trata do direito de constituição e aliança entre partidos políticos. 

 
 19. Lei eleitoral, artigo 77. 
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incidência que poderia ter sobre a preferência de votos do povo nicaragüense no dia das 
eleições e durante a campanha eleitoral. 
 
C. PESQUISAS DE OPINIÃO 
 
 Várias empresas de consultoria realizaram pesquisas de opinião pública nos 
meses que antecederam às eleições, a fim de medir estatisticamente o grau de 
inclinação partidária dos cidadãos com relação aos diversos candidatos e partidos 
políticos. 
 
 Segundo dados colhidos por empresas como Borge y Asociados20/ e Cid/Gallup, 
durante os primeiros meses do ano (fevereiro a maio), a Frente Sandinista (FSLN) tinha 
uma considerável dianteira sobre o Partido Liberal Constitucional (PLC), uma diferença 
de quase 10 pontos, que foi diminuindo a partir da metade do ano, quando começou a 
diminuir a brecha existente entre os partidos e, até o mês de agosto, o PLC já começava 
a se impor sobre a FSLN, continuando assim até o fim das eleições, sendo válida a 
avaliação feita por essas empresas de consultoria. 
 
 Cabe destacar que a empresa Cid/Gallup realizou, no mês de setembro, uma 
pesquisa para medir o grau de confiança por parte dos cidadãos com relação aos 
organismos internacionais que observavam o processo eleitoral para as eleições gerais 
de novembro.  De acordo com os resultados obtidos, o Cid/Gallup informou que a OEA 
foi o organismo internacional de observação no qual os cidadãos nicaragüenses 
depositavam o maior grau de confiança.21/ 
 
D. CONFLITO NO CONSELHO SUPREMO ELEITORAL 
 
 Durante o período eleitoral, a Missão manifestou preocupação diante da 
paralisação no interior do CSE, durante 14 dias, no mês de junho.  A razão para ela foi a 
negativa, por parte de três Magistrados, em participar das reuniões do órgão, devido à 
discrepância sobre a interpretação da Lei Eleitoral no tocante ao cancelamento de 
candidaturas. 
 
 Essa situação gerou um atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 
calendário eleitoral, no tocante à abertura do período de impugnações e, além disso, 
dúvidas quanto à atuação do CSE no dia das eleições. 
 
 A Missão apelou ao CSE e aos diversos partidos políticos, com o propósito de 
promover a geração de espaços para o diálogo e o consenso.  Foi assim que conseguiu 
fazer com que os juízes assinassem no dia 4 de setembro, perante representantes das 
comunidades nacional e internacional, um compromisso formal para integrar e preservar 
o quorum estabelecido por lei,22/ por parte dos sete Magistrados, no momento de se dar 

                                                      
 20. Fevereiro:  FSLN (31%), PLC (24,1%), PC (16,5%); Março:  FSLN (33,4%), PLC (24,8%), PC 

(14,1%); Maio:  FSLN (33,2%), PLC (27,3%), PC (15,3%); Junho:  FSLN (35,3%), PLC (28,8%), PC 
(13,3%); Julho:  FSLN (37,3%), PLC (36,6%), PC (7,3%); Agosto:  FSLN (35,8%), PLC (38,6%), PC 
(4,5%); Setembro:  FSLN (42,3%), PLC (44,9%), PC (3,6%); Outubro:  FSLN (42,3%), PLC (44,9%), 
PC (3,6%). 

 21. Dados obtidos no site do Cid/Gallup na Internet – Opinião Pública No 37 – setembro de 2001. 

 
 22. Lei Eleitoral, artigo 12. 
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a conhecer os resultados eleitorais.  Com essa iniciativa se pretendia acabar com uma 
série de preocupações e especulações por parte da opinião pública quanto à 
possibilidade de interrupção do processo eleitoral. 
 
 Esse acordo foi assinado pelos dez Magistrados e suplentes do CSE.  A resolução 
estabelecia que os juízes se declarariam em sessão extraordinária permanente das 
18h00 de 3 de novembro de 2001, véspera das eleições, até o encerramento da 
proclamação dos vencedores, comprometendo-se, além disso, a incorporar os suplentes 
em caso de falta de alguns deles, conforme estabelece o artigo 6 da Lei Eleitoral. 
 
 
 

CAPÍTULO IV.  DIA DOS COMÍCIOS 
 
 No dia da eleição observadores acompanharam os trabalhos em cerca de 1.200 
centros de votação, distribuídos em 151 Municípios dos 13 Departamentos e duas 
Regiões Autônomas do país.  As condições em que ocorreram os comícios foram 
excelentes; vale a pena destacar a tranqüilidade e a participação exemplar dos cidadãos.  
Esta última foi decisiva para o desenvolvimento pleno do processo e deve ser 
reconhecida como modelo de compromisso cívico e de disposição dos nicaragüenses de 
ter eleições pacíficas. 
 

 Quanto ao processo e sua organização, observou-se que a distribuição do 
material eleitoral foi oportuna; que as Juntas Receptoras de Votos foram devidamente 
constituídas, mesmo existindo o fato de na maioria delas a abertura ter sido tardia.  Da 
mesma forma, constatou-se que os diversos métodos aplicados à fase de votação foram 
lentos e atrasaram o fechamento das mesas eleitorais. 

 

 A transmissão de resultados superar as preocupações sobre a capacidade técnica 
dos equipamentos e sistemas utilizados.  Não obstante, o processo de captação e 
digitação dos votos provocou atrasos, de tal forma que o CSE só foi capaz de divulgar os 
resultados preliminares da votação após 72 horas da eleição.  Mesmo assim, essa foi 
uma melhoria significativa com relação a eleições anteriores. 

 
 Tudo isso fez com que, o Secretário-Geral, representando a Missão, concedesse 
coletiva à imprensa, ressaltando o sucesso das eleições, mostra de desenvolvimento no 
processo de fortalecimento da cultura política nicaragüense confirmando, assim, seu 
firme compromisso para com a Carta Democrática Interamericana recém assinada. 
 
A. ABERTURA DAS MESAS ELEITORAIS 
 
 O trabalho de observação teve início às 6h00, quando os observadores se 
deslocaram para as diferentes Juntas Receptoras de Votos23/ em seus municípios, com o 
objetivo de assistir à abertura das mesas. 
 

                                                      

 
 23. No total, 9.502 JRVs em todo o país. 
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 A principal causa dos atrasos foi a meticulosidade e a pouca confiança em todo o 
processo (retificação de materiais, contagem e recontagem de cédulas). 
 
B. VOTAÇÃO 
 
 Como muitas juntas abriram até duas horas após o horário estabelecido, havia 
nas entradas dos Centros de Votação um grande número de pessoas que faziam filas 
desde as primeiras horas da manhã para exercer seu direito de voto. 
 
 Observou-se juntas com muitos eleitores e outras com poucos.  Isso, devido à 
criação na última hora, de algumas juntas eleitorais, em função do excesso de eleitores 
em uma única junta, após a reorganização do padrão eleitoral. 
 
 As condições nos postos de votação não eram as mais indicadas.  Em alguns 
casos, os funcionários eram obrigados a trabalhar em espaços demasiadamente 
reduzidos e pouco adequados, levando em conta as longas horas de trabalho necessárias 
durante toda a jornada. 
 
 Outro fator que incidiu sobre o atraso do processo de votação foi a inclusão de 
novos eleitores no padrão eleitoral.  Notou-se a inclusão de um grande número de 
pessoas com a assinatura da  Ata de Promessa de Lei (APL).  Em muitas das JRVs foram 
incluídas entre 15 e 25 pessoas.  Fora isso, houve problemas com o fluxo de 
comunicação, já que, no mesmo dia das eleições circularam comunicados com instruções 
dos CEMs às JRVs sobre como, com a presença de testemunhas, se poderia incluir no 
padrão de uma JRV, uma pessoa que não tivesse o endereço correto em sua cédula.  
Também houve confusão em várias JRVs sobre quais pessoas poderiam ser 
testemunhas.  Em alguns casos, foram aceitas apenas somente do padrão da JRV, em 
outros, do padrão de todo o Centro de Votação e, em várias situações, eram aceitas 
quaisquer pessoas como testemunhas. 
 
 Apesar dessas demoras, a jornada transcorreu em um clima de calma.  Foi 
constatado êxito no trabalho conjunto entre os partidos políticos e, em geral, a boa 
supervisão das forças armadas e da polícia.  Foi registrada a presença de observadores 
nacionais e internacionais nas JRVs durante o transcurso do processo até o fechamento 
das mesas de votação e contagem de votos. 
 
C. FECHAMENTO DAS JRVS E CONTAGEM DE VOTOS 
 
 O fechamento das mesas estava marcado para as 18h00.  Porém, devido ao 
atraso na abertura das juntas, esse também se atrasou.  O Conselho emitiu uma 
resolução obrigando todas as juntas a não encerrarem seus trabalhos até que tivesse 
sido liberado o último dos cidadãos que se encontrasse na fila para votar. 
 
 Tal como ocorreu na abertura das mesas, foi observada uma grande 
meticulosidade no momento da contagem de votos.  Apesar da desconfiança existente, 
constatou-se o respeito entre os integrantes de cada junta.  O processo ocorreu em 
completa normalidade, sob as devidas medidas de segurança e dentro das normas 
estabelecidas por lei. 
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D. TRANSMISSÃO DE RESULTADOS E CENTROS DE COMPUTAÇÃO 
 
 O transporte dos materiais aos centros de computação ocorreu num ambiente de 
total calma e normalidade, sob a vigilância da polícia e do exército.  Em vários 
departamentos entraram em funcionamento planos de contingência, a fim de garantir a 
segurança no dia das eleições.  Tais planos compreendiam a ordem pública, as rotas de 
acesso e a proteção dos centros de computação. 
 
 O processo de computação dos votos consistiu em uma série de etapas que 
faziam da entrada de dados um mecanismo seguro: 
 

• Etapa de recepção 
• Etapa de captação 
• Etapa de verificação 
• Etapa de controle de qualidade 
• Etapa de solução de inconsistências aritméticas. 

 
 O presidente, os integrantes e fiscais das JRVs se acercavam da mesa de 
recepção correspondente, efetuavam a entrega dos pacotes com as cédulas verificadas e 
não verificadas, e o material de trabalho.  O expediente, constituído pelas atas, era 
recebido na mesa e enviado à área de revisão aritmética para ser checado e 
posteriormente contabilizados os votos contados.  Nessa “sede aritmética” foram 
colocados grandes painéis onde eram vistos os resultados, uma vez verificado o 
material.  Ao ser completado o processo, as caixas eram levadas ao arquivo 
acompanhadas de uma ata. 
 
 De tempos em tempos eram preparados relatórios parciais dos resultados e 
entregues aos ficais dos partidos políticos. Apesar dos atrasos, foi possível transmitir ao 
centro de computação central 100% das atas de votação em 5 de novembro. 

 
 

CAPÍTULO V.  CONTEXTO POLÍTICO PÓS-ELEITORAL 
 
 A partir de 1990, a Nicarágua realizou eleições periódicas legítimas.  Graças a 
esse fato, os cidadãos nicaragüenses desenvolveram uma cultura política de 
participação, respeito e tolerância.  Os partidos políticos desempenharam um papel 
importante neste sentido, especialmente ao promover a necessidade do diálogo e da 
negociação diante das diversas crises políticas que se apresentaram. 
 
 Mesmo assim, persiste um certo receio com relação aos processos eleitorais, o 
que se explica em alguns casos, a partir de um sentimento de insatisfação quanto à 
legislação aplicada para a organização das eleições.  Existem também, em diversos 
setores, opiniões desfavoráveis no que se refere à integração e ao desempenho das 
autoridades eleitorais. 
 
A. POLÊMICA GERADA NO CSE (proclamação de vagas para deputados) 
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 A Missão observou, durante as eleições para Presidente e Vice-Presidente, bem 
como para as de Deputados à Assembléia Nacional, momentos de polêmica e 
controvérsia no Conselho Supremo Eleitoral. 
 
 A crise que surgiu a partir dali, gerou momentos tão difíceis que a proclamação 
dos candidatos eleitos foi feita com na ausência de três Magistrados titulares, todos 
pertencentes ao Partido da Frente Sandinista de Libertação Nacional.  Isso levou à falta 
de quorum regulamentar. 
 
 De acordo com a designação de vagas por parte do CSE, a Assembléia Nacional 
passou a ser integrada por 52 deputados liberais, 37 sandinistas e um conservador, 
eleitos pelo voto direto, acrescentando-se o ex-Presidente de República, Senhor Arnoldo 
Alemán e o candidato que obteve o segundo lugar, neste caso, Senhor Daniel Ortega. 
 
 Sandinistas e conservadores não aceitaram a resolução em primeira instância, na 
qual se era anunciada a distribuição das vagas, rejeitando enfaticamente seu conteúdo 
legal, e apresentando queixa ao Conselho Supremo Eleitoral quanto à suposta alteração 
dos números.  Os sandinistas afirmavam ter pelo menos mais dois deputados, um em 
Boaco e outro na RAAN. 

 
 
 O Departamento de Boaco é uma circunscrição com de dois deputados; ali foram 
computados 67.026 votos válidos.  Os resultados deram ao PLC 45.863; 18.752 à FSLN; 
e 2.411 ao PC.  O artigo 147 da Lei Eleitoral estabelece que:  “O número de vagas para 
deputado por circunscrição dos departamentos e das regiões autônomas será distribuído 
inicialmente a cada organização política, de acordo com o cociente eleitoral24/ nos 
departamentos ou regiões autônomas”.  Portanto, o PLC com as duas cadeiras desse 
departamento.  A FSLN, com um total de 18.752 votos válidos mencionados 
anteriormente, não atingiu cociente eleitoral. 
 
 Assim sendo, o partido entrou com um Recurso de Amparo contra os resultados 
eleitorais oficiais, afirmando que se havia agido conforme a lei, declarando a 
proclamação dos deputados eleitos a “cheia de nulidade”. 
 
 Em 10 de dezembro, os Juízes da Sala Constitucional da Corte Suprema de 
Justiça (CSJ) rejeitaram por unanimidade o Recurso de Amparo interposto em 21 de 
novembro, por considerá-lo contra um “fato consumado”, já que os resultados foram 
publicados em 23 de novembro e também porque o recurso havia sido apresentado em 
função do quorum e não dos resultados eleitorais. 
 
 A Missão de Observação manifestou preocupação quanto à falta de quorum e 
dificuldade por parte dos integrantes do CSE de resolver o problema.  Aproveitou para 
apelar ao CSE e aos diversos partidos políticos para que refletissem, a fim de obter um 
acerto definitivo e, com isso, evitando situações do gênero no futuro, em favor do 
processo eleitoral. 

                                                      

 

 24. A lei estabelece que para determinar o cociente eleitoral departamental, deve ser dividido o total dos 
votos válidos entre os deputados mais um.  No caso de Boaco, para um total de 67.026 votos válidos 
divididos entre três, temos um cociente de 22.342. 
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B. PERSONALIDADE JURÍDICA DO PARTIDO CONSERVADOR 
 
 Em 21 de novembro, dia do anúncio oficial dos resultados eleitorais, o CSE 
decidiu retirar a personalidade jurídica do Partido Conservador (PC).  De acordo com a 
decisão, o PC perdia sua condição de partido político, por não obtido um mínimo de 4% 
dos votos nas eleições presidenciais, como estabelece a Lei Eleitoral. 
 
 Este foi um tema que provocou discussão entre o CSE e os partidos, já que o PC 
entrou com vários recursos mencionando a Constituição Política nicaragüense,25/ a qual 
assinala que este percentual equivale a 4% nas eleições nacionais, incluindo as eleições 
para deputados. 
 
 O Partido Sandinista, por sua vez, apelou ao CSE a destituição do Partido 
Conservador, pedindo fossem redistribuídas as vagas para deputado. 
 
 Mesmo assim, apesar do baixo rendimento do PC nas eleições passadas, um 
número considerável de nicaragüenses votou em candidatos conservadores para 
deputados à Assembléia Nacional, permitindo àquele partido político atingir os 4%26/ 
estabelecidos claramente no artigo 74 da Lei Electoral.  Da mesma forma, a resolução 
afetando a personalidade jurídica do PC, não contou com os cinco votos requeridos por 
parte dos magistrados do CSE para sua suspensão ou cancelamento.27/ 
 Em fevereiro de 2002, os líderes do PC receberam notificação do Tribunal de 
Recursos de Manágua com liminar suspendendo os efeitos da resolução do CSE, 
restituindo seus direitos e obrigações como partido político, podendo assim participar 
nas eleições regionais de 3 de março de 2002. 
 
 Todos esses inconvenientes geraram conflitos entre os Magistrados do CSE, 
levando à interrupção de importantes atividades naquele Conselho e criando 
descontentamento a nível geral além de incertezas junto à população nicaragüense 
quanto às eleições da Costa Atlântica em 3 de março. 
 
 A Missão fez um chamamento ao CSE para que abrisse espaços para o diálogo e a 
concertação entre seus membros, promovendo uma cultura de respeito e tolerância, 
evitando assim que o confronto e a instabilidade política, se convertessem em 
mecanismos alternativos para resolver divergências. 
 
 Advertiu também que continua na Nicarágua um ambiente de confronto partidário 
agudo e, por isso, se pediu aos Magistrados do CSE que dialogassem, lembrando sua 
responsabilidade pessoal e histórica de cumprir o mandato conferido pela Constituição. 
 
C. CONCLUSÃO 
 
 A relação de interesses partidários e de confrontação explica a atual situação do 
Regime Eleitoral nicaragüense.  Embora a Nicarágua tenha vivido um dia de eleições 

                                                      
 25. Artigo 173, numeral 12. 
 26. 99.673 cidadãos votaram pelos deputados do PC.  Isto significa 4,6% dos votos naquelas eleições. 

 
 27. Lei Eleitoral, artigo 12. 
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exemplar, os dias seguintes se converteram em um período de força e de poder entre 
grupos, implicando um confronto político que, definitivamente, é produto do atual 
esquema regulador e controlador das ações e procedimentos eleitorais. 
 
 As etapas pré e pós-eleitorais foram as mais complexas do processo observado.  
Durante seu desenvolvimento ficou evidente a magnitude do conflito político vivido pelo 
país e seu impacto direto na organização e gerenciamento dos processos eleitorais.  As 
perspectivas de solução dessa conjuntura criam de imediato um espaço de reflexão 
permitindo a revisão e o exame dos fatores que impedem que as atuais autoridades 
dialoguem para conseguir, mediante liderança democrática, a solução conciliada dos 
atuais e difíceis problemas que enfraquecem a credibilidade e a confiança da população 
na democracia nicaragüense. 
 
 

CAPÍTULO VI.  DENÚNCIAS, QUEIXAS E PROTESTOS OBSERVADOS 
 
 Com o objetivo de determinar o grau de respeito e aplicação do âmbito jurídico 
eleitoral na solução das denúncias, queixas e protestos submetidos às autoridades, 
prosseguiu-se a acompanhar os métodos aplicados pelas diversas instâncias do poder 
eleitoral, no que se refere a estes trâmites. 
 
 Os partidos políticos utilizaram a figura jurídica da denúncia para se referirem, 
indistintamente, a queixas e/ou denúncias por violações ao código e regulamento da 
ética eleitoral, para evidenciar fatos que pudessem constituir crimes eleitorais, ou de 
ordem penal, bem como para denunciar, protestar ou impugnar atos de caráter 
administrativo realizados ou avaliados por funcionários do poder eleitoral. 
 
 O âmbito jurídico aplicado às denúncias apresentadas ao poder eleitoral nas 
recentes eleições, foi composto por:  a Constituição da Nicarágua, a Lei Eleitoral e 
resoluções do Conselho Supremo Eleitoral.  Para decidir sobre os casos submetidos à sua 
consideração, as autoridades da Direção-Geral de Atenção aos Partidos Políticos (DGAPP) 
e dos Conselhos Eleitorais Departamentais e Municipais (CEDM) aplicaram 
principalmente as normas contidas na resolução do CSE, entitulada Normas de 
procedimiento para el ejercicio de los derechos que establece el reglamento de ética 
electoral.  No total, foram recebidas 89 denúncias, das quais 11,24% corresponderam a 
violações da ética eleitoral; 40,45% a crimes eleitorais; 15,73% apresentavam fatos e 
crimes de ordem penal; 25,84% evidenciavam conflitos administrativos entre os 
integrantes dos Conselhos Eleitorais Municipais, Departamentais e Regionais; e as 
restantes 6,74%, se relacionavam a resoluções do CSE, com a contagem de votos, com 
o tema da transmissão de dados, entre outros vinculados à questão eleitoral. 

 

A. DENÚNCIAS À ÉTICA ELEITORAL 

 
 Se referem a atos que violam a ética eleitoral, tais como:  declarações públicas 
que denigram a imagem moral e política dos candidatos à presidência, ataques verbais, 
difusão de programas de rádio e televisão promovendo campanhas contrárias aos 
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compromisso assumidos e o uso de cores e terminologia jurídica de outro partido.  Cerca 
de 50% destas denúncias foram apresentadas ao CSE; 20% ao Departamento de 
Granada; e 30% aos Departamentos de Bluefield, Jalapa e Masaya.  As resoluções 
adotadas pelas instâncias eleitorais neste grupo de denúncias estiveram apegadas ao 
direito, respeitando as normas éticas e seguindo o método estipulado. 

 

B. DENÚNCIAS POR CRIMES ELEITORAIS 

 
 Os crimes eleitorais denunciados foram: destruição e danos à propaganda 
eleitoral; uso dos recursos do Estado para campanha política (inclusive o de propaganda 
eleitoral em repartições públicas) e de símbolos pátrios para campanha política. 
 
 A aplicação das normas concretas e de métodos criados para atender a este 
casos enfrentou obstáculos, não na instância eleitoral mas, por erros cometidos pelos 
denunciantes (25% das denúncias foram consideradas improcedentes ou como tendo 
sido enviada à instância não competente para seu estudo). 
 
 Ficou evidente uma certa desordem no trato da documentação e escassa 
comunicação entre as diversas instâncias do poder eleitoral (em matéria de trâmite de 
denúncias).  Do total de denúncias apresentadas à Missão, não consta o registro de 
33,3% na Direção-Geral de Atenção aos Partidos Políticos como têm enviadas pelos 
diferentes CEMs, CEDs e CERs. 

 

C. DENÚNCIAS POR CRIMES COMUNS 

 
 Estas denúncias versaram sobre atos de alteração da ordem pública durante a 
campanha eleitoral e situações de instigamento envolvendo ameaças, agressões físicas e 
verbais, por parte de simpatizantes ou de correligionários dos partidos políticos, roubo 
de propaganda, assassinatos, roubo de céduas e perda de documentos.  O âmbito 
jurídico aplicável nestes casos envolve o Código Penal e o Código de Instrução Penal 
vigentes.  Estas denúncias não deveriam ser apresentadas às instâncias eleitorais o que 
justifica as declarações de falta de autoridade para as resoluções ditadas com esse fim. 
 

D. DENÚNCIAS POR CONFLITOS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO 

 
 Foram recebidas 23 denúncias referentes ao não cumprimento de funções, 
anomalias, problemas de comunicação (notificações), falta de coordenação de 
atividades, impugnação de nomeações no poder eleitoral e perda de documentos, entre 
outras, situação originada por conflitos de caráter partidário entre os integrantes CEMs, 
CEDs e CERs. 
 

E. DENÚNCIAS VÁRIAS, RELATIVAS A INCIDENTES QUE PODERIAM AFETAR O PROCESSO 

ELEITORAL 
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 Foram recebidas seis denúncias que não se qualificavam como tais.  Todavia, por 
ameaçarem de forma direta ou indireta a transparência e a legalidade do processo 
eleitoral, constam deste relatório.  Cabe mencionar que todas essas denúncias ainda 
tramitam pelos órgãos competentes: 

 
• Denúncia sobre o recrutamento e o treinamento dos policiais eleitorais. 
• Incorporação dos Municípios de Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, el 

Rama e el Ayote à Circunscrição da Região Autônoma do Atlântico Sul. 
 (Esses dois casos estão tramitando na Corte Suprema de Justiça) 
• Três denúncias apresentadas pela FSLN solicitando uma auditoria no 

sistema eletrônico de apuração e cópia de registros, programas e 
servidores, etc. 

• Uma denúncia apresentada pela aliança liderada pelo PLC denunciando 
boicotes e obstáculos ao processo de transmissão de dados no dia das 
eleições. 

 
 Entre os problemas e pontos fracos no tratamento das denúncias, foram 
observados os seguintes aspectos: 
 

• Atraso na transferência de informações entre instâncias envolvidas. 
• Pedidos de interposição com ausência de formalidade.  Muitos não 

cumpriam com os requisitos estabelecidos, tais como:  apresentação 
perante a instância competente de dados gerais do denunciante; relação 
confusa dos fatos; identificação plena dos infratores e provas dos fatos. 

• Denúncias perante a Direção-Geral de Atenção aos Partidos Políticos de 
fatos que poderiam constituir crimes eleitorais ou comuns.  Por não ser 
esta a instância para atendê-los, eram rejeitados de imediato. 

 

F. COMENTÁRIOS GERAIS ACERCA DAS DENÚNCIAS 

 
 Foi observado que as sanções corretivas e disciplinares aplicadas por infração das 
normas de ética foram relativamente poucas, mantendo uma coerência com as 
denúncias recebidas pela Missão sobre problemas de ética.  Em termos gerais, foi 
respeitado o âmbito ético preestabelecido. 
 
 
 
 A análise do método e da solução dada pelas autoridades eleitorais a essas 
denúncias, se ateve ao direito o que, evidentimente, contribuiu para a implementação de 
mecanismos preventivos de respeito às normas para a criação de um clima de respeito, 
transparência e confiabilidade da institucição eleitoral. 
 
 Até a data de preparação deste relatório, continuam os trâmites de algumas 
denúncias.  Isso apesar de muitas terem sido levadas ao conhecimento das diversas 
instâncias do poder eleitoral, da existência de um regime legal apropriado e de ser dado 
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o treinamento (que talvez não tenha sido idôneo pela brevidade com que foi fornecido) a 
funcionários em todo o território nacional com poder para resolvê-las. 
 

G. RECOMENDAÇÕES EM MATÉRIA DE APRESENTAÇÃO E TRATAMENTO DAS DENÚNCIAS 

 

 Estabelecer uma correlação entre denúncias e soluções, já que, do contrário o 
processo pode ser afetado, criando uma pauta de desrespeito às normas para futuros 
processos por falta de sanções.  Em função do exposto anterior e a fim de superar os 
pontos fracos do sistema aplicado nestas eleições, a Missão se permite recomendar às 
autoridades eleitorais o seguinte: 

 
 Treinar, de maneira adequada, os representantes legais dos partidos políticos 
sobre os trâmites corretos para apresentação de suas denúncias.  Da mesma forma, 
garantir a aplicação de uma sanção efetiva, com o correspondente acompanhamento de 
sua implementação, isto é, que a instância eleitoral não se limite a ditar resoluções mas, 
sim, que supervisione a aplicação da sanção nos casos de violação da ética eleitoral. 
 
 Remeter as denúncias às autoridades competentes de maneira oportuna.  
Apresentadas denúncias de crimes eleitorais, crimes comuns e conflitos administrativos, 
deve ser facultado expressamente à instância eleitoral receptora o envio imediato das 
denúncias às autoridades correspondentes. 
 
 Efetuar o trâmite rápido de todas as denúncias recebidas e estabelecer 
mecanismos de informação que permitam apresentar ao público os resultados daqueles 
trâmites, em especial, as denúncias por conflitos internos devem ter uma resposta legal 
oportuna, deixando de lado os matizes políticas e enfatizando a eficiência profissional 
dos funcionários.  Além disso, as sanções ou medidas corretivas impostas devem ser 
divulgadas, a fim de implementar uma cultura institucional que permita criar 
precedentes frente à possibilidade de conflitos similares. 
 
 Implementar mecanismos estritos de registro pormenorizado das queixas, 
petições e protestos apresentados, com sistemas de comunicação adequados entre as 
instâncias do poder eleitoral ligadas a estas atividades. 
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CAPÍTULO VII.  AS ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS REGIONAIS AUTÔNOMOS  
DA COSTA ATLÂNTICA NORTE E SUL 

 
 Através de comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores da 
República da Nicarágua em 7 de dezembro de 2001, foi solicitada ao Secretário-Geral da 
OEA a extensão do mandato da Missão de Observação Eleitoral para as eleições de 4 de 
novembro de 2001, a fim de acompanhar o pleito regional da Costa Atlântica Norte e Sul 
a ser realizado em 3 de março de 2002. 
 
 O Secretário-Geral aceitou o convite, mediante nota de 29 de janeiro de 2002, a 
partir da qual foi dada continuidade a todas as atividades de observação eleitoral 
indicadas no correspondente calendário eleitoral, previamente apoiado pelo Conselho 
Supremo Eleitoral (CSE). 
 

A. ESTRUTURA E DESLOCAMENTO DA MISSÃO DE OBSERVAÇÃO 
 
 A Missão de Observação na Nicarágua foi instalada, a partir de 10 de fevereiro de 
2002, para acompanhar as etapas constantes do calendário durante os meses de 
fevereiro e março. 
 
 Com a presença de 19 observadores28/ de 12 países (dez na RAAM, oito na RAAS 
e um em Manágua) foi observado o processo eleitoral em seu conjunto e, especialmente, 
o dia das eleições.  Foram estabelecidas três subsedes.  Uma em Manágua e duas nas 
regiões autônomas do Atlântico (Norte e Sul). 
 
 Foram realizadas atividades de acompanhamento, por parte de especialistas 
eleitorais, em áreas como: organização eleitoral, padrão eleitoral, cartografia e 
informática, entre outras, avaliando e diagnosticando, bem como apresentando 
sugestões e recomendações às autoridades eleitorais e ao processo eleitoral 
propriamente dito.  Da mesma forma, reuniões com representantes e candidatos das 
organizações políticas que participaram do pleito. 
 

B. CONTEXTO POLÍTICO E JURÍDICO DA ELEIÇÃO 
 
 O Estatuto de Autonomia da Costa Atlântica da Nicarágua, ou Lei No 28, dispõe 
que o Estado irá organizar, atraves de medidas legais, um “regime de autonomia” para 

                                                      
 28. Santiago Murray:  Chefe da Missão 
  Moisés Benamor:  Subchefe da Missão 
  Carla Vaccarella:  Suplente do Subchefe da Missão 
  Alfredo Fisher  Andrew Kauffman Bernice Robertson 
  Carl Frederik Felix Ortega Herminio Castillo 
  Jarle Kottman  Karin Metell Luc Lapointe 
  Ma. Paulina García Mathías Kruger  Mette Kottman 
  Motohiro Hoshi  Osman Valdéz Reidum Roalt 
  Sergio Robles 
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as comunidades étnicas da região da Costa Atlântica, garantindo-lhes o exercício efetivo 
dos direitos correspondentes como cidadãos nicaragüenses. 
 
 A Lei de Autonomia da Costa Atlântica cria duas regiões autônomas: a do 
Atlântico Norte (RAAN), com sede administrativa em Puerto Cabezas, e a do Atlântico 
Sul (RAAS), com sede administrativa em Bluefields. 
 
 A Lei Eleitoral de 2000 introduz mudanças importantes com relação às condições 
para a participação das organizações políticas costeiras, bem como a eliminação das 
Asociaciones de Suscripción Popular (ASP) e a obrigatoriedade de que as organizações 
tradicionais costeiras formem partidos regionais, e o estabelecimento dos procedimentos 
de eleição para as regiões da Costa Atlântica por meio de “circunscrições”.29/ 
 
 O Estatuto prevê, para as duas Regiões Autônomas da Costa Atlântica os 
seguintes órgãos de administração: um conselho regional (composto por 45 membros); 
uma coordenadoria regional além de autoridades municipais e comunitárias das 
subdivisões. 
 
 De acordo com a mudança na Lei Eleitoral de 2000, que estabeleceu a 
necessidade de obtenção de pelo menos 3% dos votos nas eleições anteriores para obter 
personalidade jurídica, apenas cinco dos 14 partidos políticos que participaram dos 
pleitos de 1998 se fizeram presentes nas eleições deste ano.  Participaram os seguintes 
partidos: 
 

• Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) – Nacional 
• Partido Liberal Constitucional (PLC) – Nacional 
• Partido da Resistência Nicaragüense (PRN) – Nacional 
• Hijos de la Madre Tierra (YATAMA) – Regional 
• Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC) – Regional 

 

C. CONTEXTO GERAL DA ETAPA PRÉ-ELEITORAL 
 
 A Missão observou cada um dos aspectos da etapa pré-eleitoral: 
 
 Quanto às cédulas, foi empregado um grande plano de entrega de documentos, 
limitado àqueles municípios onde havia um maior número de cédulas correspondentes a 
distribuir.  Esse processo ocorreu lentamente devido à falta de recursos nas duas 
regiões. 
 
 Foram entregues aproximadamente 60% das cédulas.  Por exemplo, na RAAN, 
faltando uma semana para as eleições, havia cerca de 5.131 cédulas por entregar. 
 
 O material eleitoral foi recebido e distribuído aos municípios em sua totalidade 
dentro do tempo previsto e na forma adequada.  Observou-se que tanto as autoridades 
eleitorais como as forças de segurança contaram com os recursos necessários para sua 
proteção.  Durante a etapa pré-eleitoral houve um único inconveniente, produto da não 

                                                      

 
 29. Tanto a RAAN como a RAAS contam com 15 circunscrições cada.  Lei Eleitoral artigo 142. 
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inclusão do Partido Conservador, devido, como já dissemos, ao fato de este ter sido 
excluído da disputa eleitoral.28/ 
 
 Os centros de votação, em sua grande maioria, reuniram as condições 
necessárias para a efetiva realização do processo eleitoral, tais como sua adequação e 
etc.  Todavia, foram notadas algumas deficiências com relação ao fornecimento de 
energia elétrica em alguns centros. 
 
 A Missão assistiu às diferentes oficinas de treinamento dirigidas a integrantes de 
JRVs, policiais eleitorais e funcionários dos Centros de Computação.  Foi observada uma 
boa organização e preparação por parte dos instrutores, porém uma baixa participação, 
o que obrigou a realização de “oficinas de resgate” para os integrantes de JRVs. 
 
 Uma atividade especial de treinamento promovida pela Procuradoria, voltada 
principalmente aos partidos políticos, aos meios de comunicação e à polícia nacional 
enfocando temas específicos pertinentes ao âmbito jurídico eleitoral. 
 
 Foram instalados equipamentos para a transmissão de resultados (faxes), o que 
permitiu os testes de transmissão.29/  Mesmo assim, foi observada uma grande lentidão 
no processo de envio das atas. 
 
 Quanto ao desenvolvimento da campanha eleitoral, pode-se dizer que foi levada 
a cabo de maneira tranqüila, devido provavelmente à falta de recursos financeiros dos 
partidos políticos. 
 
D. JORNADA ELEITORAL 
 
 A eleição regional na Costa Atlântica nicaragüense foi realizada com um padrão 
eleitoral que concentrou 199.262 eleitores,30/  Destes, 35%31/ se encontram em áreas 
urbanas e 65%,32/ em áreas rurais. 
 
 A autoridade eleitoral habilitou 425 centros de votação onde se instalaram 968 
Juntas Receptoras de Votos, nas quais 35%33/ se localizaram em áreas urbanas e 65%34/ 
em áreas rurais. 
 
 No dia da eleição foram acompanhados os trabalhos de cerca de 200 centros de 
votação distribuídos em 14 municípios.  Pôde-se constatar, nos centros de votação 
visitados, que a distribuição do material eleitoral foi realizada a tempo, da mesma forma 

                                                      
 28. O Tribunal de Recursos finalmente concedeu amparo ao Partido Conservador e a Corte Suprema de 

Justiça decidiu não suspender a personalidade jurídica daquele partido. 
 29. Foi implementado um HICOM com 15 linhas de entrada para recepção de automática de faxes; o 

sistema de recepção de datos, computação de votos e transmissão de resultados foi o mesmo empregado 
para as eleições gerais de 4 de novembro, descrito neste relatório.  Página 10. 

 30. 114.280 eleitores na Região do Atlântico Norte e 84.982 eleitores na Região do Atlântico Sul. 
 31. 69.932 eleitores. 
 32. 129.330 eleitores. 
 33. 217 JRVs. 

 
 34. 481 JRVs. 
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que a abertura e instalação das JRVs.  Foi observada a presença de mesários, fiscais, 
representantes das organizações políticas e policiais eleitorais. 
 
 No encerramento da votação, o processo de contagem e transmissão de 
resultados ocorreu em completa normalidade, apesar de demoras na transmissão dos 
resultados, produto de problemas técnicos. 
 
 Também houve alterações da ordem pública, apesar de alguns meios de 
comunicação constantemente instigarem o confronto entre cidadãos nas JRVs.  Todas as 
JRVs estiveram devidamente protegidas por policiais eleitorais, fiscais e observadores 
nacionais e internacionais. 
 
 Foi registrada uma grande abstenção que, segundo cálculos realizados, chegou a 
65%.  A Missão fez um chamamento às autoridades eleitorais, a fim de que se 
aprofundem na análise desse problema e identificasse mecanismos que permitissem a 
maior participação dos cidadãos nas Regiões Autônomas. 
 
 Apesar do clima de tensão e incerteza gerado pelo polêmico tema da votação 
mediante a Ata Promessa de Lei (APL), observou-se que o percentual de eleitores que 
fez uso deste sistema foi mínimo. 
 
E. VOTO COM TESTEMUNHA (APL) 
 
 Durante a etapa pré-eleitoral, foi observada claramente a polêmica em torno da 
instrumentação de uma modalidade de sufrágio realizada mediante a chamada Acta de 
Promesa de Ley (APL), a qual determina que todo cidadão possuidor de documento 
válido para votar e que não conste do padrão eleitoral em sua localidade possa exercer o 
direito de voto com a presença de duas testemunhas comprovando seu domicílio ou 
residência. 
 
 Esta modalidade de sufrágio gerou controvérsia entre a maioria dos 
representantes e fiscais dos partidos políticos (com exceção do PLC), e organizações da 
sociedade civil, que assinalaram que esta situação provocaria a transferência irregular de 
eleitores de fora da região, afetando a legitimidade do processo eleitoral, tornando ainda 
mais aguda a crise existente no CSE. 
 
 A Missão de Observação destacou que as posições mantidas pelos Magistrados do 
CSE com respeito às eleições e, especificamente, ao voto com testemunhas, foram 
impecílios que finalmente tiveram de ser enfrentados pelos cidadãos.  Isso se 
materializou no dia das eleições, quando eleitores que se apresentaram para votar nas 
JRVs com testemunhas foram aceitos em alguns casos e não em outros.  Considera-se 
que a principal causa do alto índice de abstenção e de demoras nas mesas de votação 
ocorreu em graças à confusão gerada pelo voto com testemunhas. 
 
 A Missão considera que devem ser criados mecanismos que permitam ao CSE se 
organizar melhor, a fim de informar os cidadãos antes e durante o processo eleitoral, 
para que possa existir maior clareza e confiança no sistema, reduzindo 
consideravelmente o alto índice de abstenção na Nicarágua. 
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CAPÍTULO VIII.  CONCLUSÕES 
 
 As eleições gerais na Nicarágua contaram com as atividades que a OEA realizou 
ao observar três processos eleitorais consecutivos:  a eleição municipal (tratada em seu 
relatório correspondente), as eleições gerais e, finalmente, o pleito regional da Costa 
Atlântica. 
 

A. QUANTO ÀS ELEIÇÕES GERAIS 
 
 Apesar dos inconvenientes surgidos durante a etapa pré-eleitoral, produto de 
uma forte participação popular, as eleições transcorreram de maneira pacífica, 
demonstrando uma evolução no comportamento cívico do povo da Nicarágua, e um 
maior grau de entendimento do processo democrático, de tolerância e civismo entre as 
partes envolvidas.  Foi observado um alto nível de participação dos cidadãos em geral, 
que foram às urnas em grande número exercer seu direito de voto. 
 
 Da mesma forma, observou-se um bom critério para a solução dos conflitos 
apresentados antes e durante o dia dos comícios, além de predisposição na tomada de 
decisões que tornaram possível uma melhor administração dos recursos disponíveis. 
 
 As forças militares e policiais desempenharam um papel importante.  Um amplo 
deslocamento, um constante chamamento à manutenção da calma e operações de 
desarmamento da população, foram fundamentais na manutenção do bom clima 
eleitoral, especialmente no dia dos comícios. 
 
 Da mesma forma, reconhecemos o trabalho executado pelos meios de 
comunicação, que mantiveram a população civil informada e atualizada no transcurso 
das eleições e após o encerramento do processo eleitoral. 
 
 A partir do trabalho da Missão, considera-se que, embora tenha sido encontrada 
uma consideravelmente evolução na área de treinamento, é importante destacar a 
necessidade de se criar uma metodologia que permita aos integrantes das Juntas 
Receptoras de Votos, ter um melhor conhecimento da lei, suas funções e faculdades, 
para que, de maneira conjunta e organizada, possam melhor implementar o 
treinamento.  Por outro lado, foram observados atrasos na entrega de materiais e 
ferramentas necessários para a realização das atividades. 
 
 Ficou evidente a alta dedicação dos diferentes protagonistas envolvidos no 
processo eleitoral, sobretudo no dia da votação.  Tal é o caso dos integrantes das JRVs, 
dispostos a cumprir suas responsabilidades e contribuir para o bom andamento das 
eleições. 
 
 O quadro eleitoral utilizado apresentou deficiências passíveis de correção, em 
grande parte pelo programa de verificação implementado antes das eleições o que 
permitiu localizar um grande número de eleitores.  Todavia, ainda persistem problemas 
com devida localização dos eleitores. 
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 Quanto ao plano emissão de cédulas, considera-se que foi feito um ótimo 
trabalho para dotar um grande número de cidadãos do documento que lhes permitiria 
votar.  Quando se iniciou o plano para entrega desses documentos, ainda restavam 
391.313 cédulas e, com a ajuda desse método, foi possível localizar 264.896 delas 
(cerca de 67,7%). 
 
 Foi observada melhoria no sistema de transmissão de resultados.  Foi o caso dos 
sistemas de recepção de resultados via fax por HICOM, cuja instalação antecipada 
permitiu a realização dos testes de transmissão.  Também foi utilizado um receptor de 
faxes chamado RightFax para as atas de Manágua, porém a decisão tardia de utilização 
dessa metodologia gerou algumas dúvidas relacionadas com sua instalação e o correto 
uso no envio de faxes.  Entretanto, no dia das eleições o equipamento operou sem 
inconvenientes e as atas foram recebidas de acordo com o planejado. 
 
 Os sistemas de computação de votos, bem como o controle de acessos e códigos 
de barra nas atas, permitiram uma maior segurança no processo de captação de dados.  
O sistema contou com uma série de controles explícitos em cada uma das etapas do 
processo, gerando um alto grau de confiabilidade. 
 
 Além disso, o sistema foi planejado para ser auditado após a computação de 
votos, já que armazenou devidamente o registro das atas recebidas e impugnadas e a 
atualização dos dados.  Da mesma forma, a operação registrou informações sobre os 
usuários quando da obtenção dos dados. 
 
 Com relação aos planos de contingência, elaborados para o processo de 
computação e transmissão de resultados, observou-se que foi adotado um conjunto de 
medidas que fizeram com que o sistema fosse confiável no caso de queda da energia 
elétrica que alimentava o servidor, bem como o envio das atas de cada uma das 
diferentes Juntas Receptoras de Votos.  Estas contingências promoveram um maior grau 
de confiança com relação ao uso do sistema observado nas eleições anteriores. 
 
 A fiscalização por parte das organizações políticas foi permanente antes e durante 
o processo eleitoral, principalmente no tema das telecomunicações e captação de dados.  
No dia das eleições foi possível avaliar os resultados obtidos, através do uso de 
terminais de computadores instalados pelo CSE.  Pôde-se observar uma certa 
desconfiança quanto ao uso das telecomunicações antes do dia das eleições, que se foi-
se dissipando com a avaliação das instalações de equipamentos para a transmissão de 
resultados.  Ao processo de fiscalização foram incorporadas algumas missões de 
observação nacionais e internacionais na qualidade de testemunhas. 
 
 A ausência de uma coordenação acertada dos recursos de informática no 
processo eleitoral não permitiu o desenvolvimento do sistema de computação de votos e 
transmissão de resultados em sua totalidade.  Ficou evidente a falta de conhecimento 
dos avanços de um componente em relação aos outros.  Exemplo disso foi que a 
empresa encarregada da divulgação dos dados pela Internet desconhecia os avanços no 
campo das telecomunicações e como eram administrados os dados de computação de 
votos. 
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 Isso, sem dúvida, afetou a eficiência no uso desses recursos por parte do 
Conselho Supremo Eleitoral.  Além disso, o problema não permitiu a realização de uma 
simulação para testar a integridade de todos os componentes do sistema, desde a 
recepção das atas até a divulgação dos resultados.  As simulações permitem um clima 
de maior confiança com relação ao uso da tecnologia da informática e a confiança do 
funcionamento de todos os seus componentes, para a execução de um processo 
eleitoral. 
 
 
 

B. QUANTO ÀS ELEIÇÕES REGIONAIS 
 
 Foram apresentadas duas conjunturas durante o processo eleitoral regional.  Ao 
contrário da paralisação do órgão eleitoral central, houve no âmbito regional um 
compromisso generalizado por  
parte das autoridades eleitorais quanto à realização do processo.  As autoridades 
eleitorais descentralizadas [Conselhos Eleitorais Regionais (CER) e Conselhos Eleitorais 
Municipais (CEM)], apesar de terem funcionários com simpatias partidárias definidas, 
trabalharam para concluir todos e cada um dos métodos necessários para a realização 
das eleições de 3 de março. 
 
 Constatou-se a precariedade da capacidade institucional do CSE da Nicarágua, 
como unidade administrativa dos processos eleitorais realizados no país, ao não poder 
chegar a nenhum tipo de acordo na instituição, e não manter uma unidade, 
especialmente durante o desenvolvimento do processo eleitoral, apesar de contar com 
as ferramentas necessárias que, como corpo colegiado, lhe correspondem. 
 
 

CAPÍTULO IX.  RECOMENDAÇÕES 
 
 Com base no acompanhamento integral dos dois últimos processos eleitorais na 
Nicarágua, a Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos 
recomenda o seguinte: 
 

A. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 
 Deve-se continuar trabalhando no aprofundamento de ações visando o 
fortalecimento da democracia na Nicarágua.  Nesse sentido, são necessários programas 
de Formação Cívica, de Direitos Humanos e de Reforço do Conceito Cidadania, para que 
os cidadãos compreendam melhor seus direitos, deveres e a importância da participação 
na vida democrática e política. 
 
 O Regime Eleitoral Nicaragüense deve ser, a curto prazo, matéria de revisão e 
estudo por parte de todos os níveis da sociedade nicaragüense, a fim de gerar reformas 
que permitam resolver os atuais problemas enfrentados pelo poder eleitoral. 
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 Nesse sentido, deve ser considerada uma reforma total da Lei Eleitoral, com o 
objetivo de permitir à população em geral e às organizações da sociedade civil uma 
participação mais efetiva no processo eleitoral e maiores facilidades para a organização 
e manutenção de novos partidos políticos. 
 
 É preciso profissionalizar os funcionários eleitorais e despolitizar ao máximo as 
estruturas eleitorais, principalmente a nível de CSE. 
 
 Deve-se considerar a modificação dos mecanismos para a estruturação dos 
Conselhos Eleitorais e JRVs.  Sugere-se a participação de educadores, funcionários 
públicos e profissionais com maior grau de escolaridade e sem qualquer filiação 
partidária. 
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B. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS 

 
1. Devem ser planejadas de maneira adequada todas as atividades destinadas a 
levar a cabo o processo eleitoral.  Esse plano deve definir claramente as atividades a 
serem desenvolvidas e os responsáveis por torná-las operacionais. 
 
2. Devem ser fortalecidos os planos de contingência do processo eleitoral através da 
correta distribuição dos recursos financeiros.  Neste sentido, é preciso aperfeiçoar o 
sistema orçamentário dentro da organização eleitoral, a fim de obter uma melhor 
distribuição das verbas distinadas ao processo eleitorl: preparação de credenciais, 
treinamento de integrantes das JRVs, instalação de máquinas de fax, testes de 
transmissão, etc. 
 
3. O Conselho deve iniciar um processo de automatização das atividades eleitorais, 
como ocorre em vários países do Hemisfério, com voto eletrônico, objetivando eleições 
com uma maior transparência, eficiência e dinâmica. 
 
4. Será preciso continuar ampliando o tema do treinamento de mesários, fiscais e 
pessoas identificadas para trabalhar nos comícios.  Poderia ser considerada a 
possibilidade de modificar certos conteúdos ou acrescentar treinamento suplementar aos 
integrantes de JRVs que trabalham nas áreas rurais.  Este último ponto deveria ser 
enfocado para atender à população rural de maneira eficaz e mais de acordo com as 
necessidades, levando-se em conta o alto nível de analfabetismo. 
 
5. O treinamento dos integrantes das JRVs deve ser orientado pelos mesmos 
princípios do serviço profissional institucional, para profissionalizar os organismos 
eleitorais através de uma unidade de treinamento permanente.  Assim mesmo, se 
recomenda a realização da escolha de funcionários sem muita vinculação com partidos 
políticos, já que no sistema atual, estes funcionários respondem aos partidos e não à 
instituição responsável pela organização e execução dos eventos. 
 
6. As decisões que de uma ou outra forma afetem o desenvolvimento da votação no 
dia do evento, devem ser tomadas com a devida antecedência, de forma tal que possam 
ser transmitidas claramente a todos os funcionários nos seminários ou oficinas e não 
depender de comunicados tardios nos dias próximos ao evento.  Se não contarem com 
canais de comunicação altamente eficazes, o que muitas decisões irão gerar confusão ao 
não serem aplicados critérios uniformes em todas as instâncias que participarem do 
processo. 
 
7. A depuração e atualização do registro eleitoral deve ser uma tarefa de caráter 
permanente, não apenas para um evento eleitoral.  No caso da Nicarágua, considera-se 
que a mesmo dever ser iniciada a partir da base, ou seja, realizar com uma adequação 
completa do sistema de inscrição de fatos vitais (nascimentos e mortes), de forma tal 
que a emissão do documento de identidade pessoal seja executada com base em uma 
informação mais precisa e que este trâmite ou a inscrição de um registro de falecimento 
leve automaticamente a uma atualização do registro eleitoral. 
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 Portanto, deve-se criar um sistema de registro civil central, avaliando e 
reestruturando todo o processo de emissão de documentos de identidade.  Recomenda-
se a descentralização dos trâmites, a fim de facilitar sua obtenção. 
 
8. É imprescindível que se transmita ao cidadão a importância de registrar suas 
informações vitais, tramitar e manter vigente seu documento de identidade, e declarar 
sua residência ou mudanças à mesma, de tal forma que possa exercer seu direito de 
sufrágio sem problemas.  Para tal, devem haver campanhas de conscientização dos 
cidadãos através dos meios de comunicação de massa e outros. 
 
9. Devem ser realizadas estatísticas das mudanças de domicílio geradas pelas Actas 
de Promesas de Ley (APL).  Os resultados devem ser avaliados para refletir os 
movimentos de cidadãos, cujo efeito será medido para que o censo eleitoral não sofra 
modificações sem controle por razões de tais movimentos.  Como ainda existe a 
possibilidade de APL, os cidadãos continuarão fazendo mudanças de domicílio no mesmo 
dia das eleições, segundo lhe seja mais fácil exercer o voto. 
 
10. Deve ser desenvolvido um sistema logístico eleitoral computadorizado, onde se 
possa armazenar o estado das aquisições e distribuição de material, bem comosua a 
coleta, com maiores controles e segurança no tratamento do material, evitando assim a 
perda de padrões eleitorais que apóiam a atualização das mudanças por APL. 
 
11. Devem ser avaliadas diversas alternativas para levar a cabo a computação de 
votos de maneira eficiente, segura, rápida e transparente.  Se bem que a lei autorize o 
uso do sistema de fax como meio de comunicação para computação de votos, também é 
certo de que se trata de um método caro e lento.  Poderiam ser considerados outros 
métodos, tais como a criação de centros de computação de dados descentralizados e o 
voto eletrônico, entre outros.  Para isso, deve-se levar em consideração que o cômpito 
descentralizado de votos é uma opção que além de aumentar a velocidade da obtenção 
de resultados é segura e reduz o custo das eleições. 
 
12. É importante planejar a realização de uma ou mais simulações a nível nacional 
para as eleições gerais e municipais, ou uma simulação a nível regional para esse tipo de 
eleição.  Deve ter como finalidade a manutenção de um grau de coesão de todos os 
componentes de um processo eleitoral, desde o envio das atas até a publicação dos 
resultados.  Ao serem considerados todos os componentes, são envolvidos todos os 
recursos humanos e técnicos na computação de votos e transmissão de resultados, 
obtendo-se assim uma maior coordenação e confiabilidade por parte dos cidadãos e 
organizações políticas no sistema.  As áreas especificamente utilizadas são:  
transmissão, recepção, impressão, cômputo de votos e publicação de resultados. 
 
13. Deve ser desenvolvido um sistema computadorizado de avaliação de testes e 
simulações, que atenda as necessidades dos centros eleitorais departamentais e 
municipais.  Este sistema seria considerado um call center para o registro de todos os 
pedidos de transmissão de resultados do cômputo de votos; registro de instalações 
concluídas e também de problemas que apareçam durante a etapa pré-eleitoral.  A 
informação concentrada neste sistema, ajudaria na obtenção de um mapa real dos 
problemas e em torno das necessidades técnicas das eleições, fazendo com que as 
soluções propostas sejam melhor planejadas. 
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14. O Conselho Eleitoral deve assegurar que o conhecimento dos sistemas nos 
períodos eleitorais, tais como os de recepção de fax, cômputo de votos e publicação de 
resultados, seja transmitido a seu pessoal técnico.  Essa transferência de conhecimento 
deve ser planejada e programada através de cursos, práticas e entrega da 
documentação necessária para que possam ser operados e administrados sem nenhum 
inconveniente pelos profissionais e técnicos do Conselho. 
15. As organizações políticas devem ter uma maior participação na fiscalização 
técnica do processo eleitoral, o que se poderia ser obtido através de comunicados do 
Conselho Supremo Eleitoral quanto às vantagens do sistema de cômputo de votos e 
transmissão de resultados.  Isso obrigaria o CSE a tomar, com antecepação, decisões 
sobre os componentes tecnológicos a serem utilizados.  No caso de haver alguma 
mudança, as organizações políticas também deveriam tomar conhecimento de tais 
decisões. 
 
16. Quanto ao sistema de votação empregado no dia das eleições, é recomendada a 
revisão e avaliação do mecanismo usado para a instalação e abertura das JRVs, já que o 
atual atrasa o início do atendimento aos eleitores, provocando mal-estar e incômodos. 
 
17. A prática de utilização de quatro recintos de votação em cada JRV é uma boa 
forma de agilizar o pleito e reduzir o tempo de espera dos eleitores.  Porém, não será 
eficaz se se for utilizada de maneira incorreta.  É necessário reforçar o treinamento de 
seus integrantes a esse respeito. 
 
 Da mesma forma, se recomenda reduzir o tempo de fechamento dos recintos de 
votação, encerrando suas atividades às 18h00, estabelecendo algum mecanismo que 
permita o exercício do direito de voto aos cidadãos que ainda estivem na fila. 
 
18. Deve ser simplificado substancialmente o processo de votação para evitar 
demoras.  As possibilidades de eliminação do voto duplo com uso de mecanismos como 
lâmpada e tinta indelével, são medidas que atrasam o processo e às vezes confundem 
os integrantes das JRVs.  Estes métodos são empregados, em geral, em virtude dos 
altos níveis de desconfiança provocados por um padrão impreciso e falsificação de 
documento de identidade.  Nesse ponto, se considera importante reiterar a necessidade 
de reforçar estes aspectos. 
 
19. O pessoal encarregado do processo de captação de dados deve ser selecionado 
com antecedência e, além disso, ter um grau de experiência mínimo necessário com o 
propósito de assegurar sua continuidade ao longo do processo eleitoral. 
 
20. Ao utilizar o sistema computadorizado de votos de forma descentralizada, os 
fiscais das organizações políticas deveriam ficar no centro de computação e os de 
resultados distribuídos naqueles centros, independentemente da informação total 
armazenada na sede. 
 
21. O sistema de resultados através da Internet deve divulgar os dados desde o início 
da computação e incluir as informações em ata por cada JRV.  Da mesma forma, as 
informações deverão ser apresentadas com mapas e estatísticas. 
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CAPÍTULO X.  RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES  
UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY 

 
EOM - Nicaragua (General Election) 

 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE  

From Inception (May 17, 2001) to October 31, 2002 
  
 
 
Increases     
 Contributions     
 United States * $ 600,000   
 Japan  89,245   
 Sweden  61,438   
 Finland  59,785   
 Denmark  59,635   
 Norway  39,975   
 Switzerland  39,700   
 United Kingdom  10,000   
 Total Increases   $ 959,778 
 Decreases     
 Returns to Donors  2,845   
 Expenditures     
 Travel  157,841   
 Publications and Documents  2,900   
 Equipment, Supplies and Maintenance  274,152   
 Building and Maintenance  41,692   
 Performance Contracts  440,947   
 Other Expenses  23,520   
 Total Decreases    943,897 
  
Net change during period    15,881 
 
 Unliquidated Obligations    4,068 
 
 Fund balance at end of period   $ 11,813 
 
* Contribution from USAID reported separately 
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ORGANIZATION OF AMERICAN STATES  
UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY 

 

EOM -Atlantic Coast in Nicaragua 2002 

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE 
From Inception (February 01, 2002) to October 31, 2002 

 Increases  
 Contributions $ 99,819  
 Sweden 9,895  
 Norway  
 Total Increases $ 109,714
 Decreases  
 Expenditures  
 Travel 11,829  
 Equipment, Supplies and Maintenance 7,173  
 Building and Maintenance 11,080  
 Performance Contracts 35,250  
 Other Expenses 8,950  
 Total Decreases  74,282
 
 Net change during period  35,432
 
 Unliquidated Obligations  619
 
 Fund balance at end of period $ 34,813
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

Certified by: Javier Goldin, Chief 
Financial Reporting and Policy Division                

Department of Financial Services Proj UPD-EOM/0ect 
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ORGANIZATION OF AMERICAN STATES 

UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY 
 

EOM - Nicaragua (General election) & EOM - Atlantic Coast in Nicaragua 
 

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE  
From Inception (May 17, 2001) to October 31, 2002 

 
 
 

EOM - Nicaragua EOM - Atlantic Coast Total 
Increases  

 
  Contributions  

United States *     $   600,000    - $      600,000
Japan 89,245 - 89,
Sweden 61,438 99,819 161,2
Finland 59,785 - 59,
Denmark 59,635 - 59,
Norway 39,975 9,895 49,
Switzerland 39,700 - 39,
United Kingdom                 10,000  

Total Increases  959,778 109,714 1,069,492
 
 

Decreases 
Returns to Donors  2,845 - 2,
Expenditures 

Travel  157,841 11,829 169,6
Publications and Documents  2,900 - 2,900 
Equipment, Supplies and Maintenance 274,152 7,173 281,3
Building and Maintenance 41,692 11,080   52,772 
Performance Contracts  440,947 35,250 476,197 
Other Expenses 23,520  8,950  32,470 

Total Decreases  943,897 74,282                                1,018,179
 

Net change during period 15,881 35,432 51,31
 
Unliquidated Obligations 4,068 619 4,687 
 
Fund balance at end of period $  11,813 $ 34,813 $ 46,626

 
 
 

*Contribution from USAID reported separately 
 
 

 

__________________________________ 
Certified by: Javier Goldin, Chief 

Financial Reporting and Policy Division 
Department of Financial Services 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

17 de abril de 2001 

MRE/VM-1DGO1/1118/04/01 

 
Honorable Señor  
Sergio Caramagna  
Director de la Secretaria 
de la Organización de los Estados Americanos  
Ciudad 
 
Honorable Señor Caramagna: 

Es grato dirigirme a usted, en ocasión de informar por su digno medio a la Organización de 
los Estados Americanos que, el próximo 4 de noviembre, Nicaragua celebrara elecciones de 
Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados Nacionales y Departamentales ante la 
Asamblea Nacional \/ Diputados ante el Parlamento Centroamericano, 

El pueblo y gobierno de Nicaragua hemos iniciado los preparativos para estos comicios, con 
la seguridad de que serán un paso trascendental para el fortalecimiento de nuestra joven 
democracia y nos permitirán poner de manifiesto, una vez más, nuestra firme vocación de paz y 
desarrollo.  Asimismo, deseamos compartir este ejercicio cívico con los miembros de la comunidad 
internacional, cuya presencia y solidaridad han constituido un invaluable apoyo a nuestros 
esfuerzos para consolidar la democracia. 

Por tal razón, me honra transmitir a la Organización de los Estados Americanos nuestra mas 
cordial invitación para que designe una misión de observadores electorales, que participe en las 
diversas etapas de ese proceso electoral, contribuyendo así a fortalecer el clima de confianza, 
transparencia y civismo, en el cual los nicaragüenses nos proponemos elegir a nuestras autoridades 
nacionales. 

Para su debida información, adjunto copia del Calendario y las Disposiciones referidas a la 
Observación Electoral Nacional e Internacional, aprobados por el Consejo Supremo Electoral para 
regir las próximas elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados Nacionales 
y Departamentales ante la Asamblea Nacional y Diputados ante el Parlamento Centroamericano. 
Hago propicia la oportunidad para renovarle las muestras de mi alta y distinguida  
 
Consideración. 
 

 Bertha Marina Argüel lo 
 Ministra por la Ley 

 
cc: Licenciado Roberto Rivas, Magistrado Presidente del Consejo Supremo Electoral  
 Ingeniero David Carrillo, Secretario de la Presidencia de la República 

 



 
Organización de los Estados 
Americanos  
Organização dos Estados Americanos  
Organisation des Etats américains  
Organization of American States 

 

SG/UPD/0340/01 
8 de mayo de 2001 
 
Señor Ministro: 
 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en respuesta a la atenta nota de 
fecha 17 de abril suscrita par la Ministra por la ley, Excelentísima Señora Berta Marina 
Argüello, dirigida al Señor Director de la Oficina Nacional de la OEA en Nicaragua, 
mediante la cual comunica que el Gobierno de la República de Nicaragua ha decidido 
solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) la conformación de una 
Misión de Observación Electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de 
la República, Diputados Nacionales y Departamentales ante la Asamblea Nacional y 
Diputados ante el Parlamento Centroamericano. 
 
Sobre el particular, me complace manifestar a Vuestra Excelencia que la Secretaria 
General acoge con interés la invitación de su Gobierno y anticipa su disposición 
favorable para organizar la Misión solicitada para que participe en las diversas etapas 
del proceso electoral. En tal sentido, se iniciaría nuestra presencia con la observación 
de aspectos relevantes contenidos en el calendario electoral aprobado por el Consejo 
Supremo Electoral. 
 
Asimismo, es oportuno señalar que de conformidad con las disposiciones vigentes, el 
envío de la misma esta condicionada a la obtención de recursos externos para su 
financiamiento. 
 
Hago propicia esta ocasión para reiterar al Señor 
Ministro el testimonio de mi mas alta y 
distinguida consideración. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 César Gaviria 
 Secretario General 

Excelentísimo señor 

 



 

Francisco X. Aguirre Sacasa 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Managua. Nicarágua 
 Organización de los Estados Americanos 
 17th Street & Constitution Ave. N.W. 
 Washington, DC 20006-4499 
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 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
 WASHINGTON, D. C. 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL 
 
SG/UPD/0422/01 

25 de mayo, de 2001 
 
 
 
Señor Ministro: 
 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con la finalidad de informarle que he 
designado al señor Santiago Murray, Asesor Especial de la Unidad para la Promoción de 
la Democracia de esta Secretaria General, como Jefe de la Misión de Observación 
Electoral para las Elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados 
ante la Asamblea Nacional y Diputados ante el Parlamento Centroamericano a celebrarse 
el próximo 4 de noviembre. 

 
Como es de su conocimiento la Misión ha iniciado una primera fase de actividades, dando 
respuesta de esta forma a la solicitud de su Ilustrado Gobierno de observar las diversas 
etapas del proceso electoral. 
 
Hago propicia esta ocasión, para reiterar al Señor Ministro el testimonio de mi mas altas y 
distinguida consideración. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 César Gaviria 
 Secretario General 
 
 
Excelentísimo señor 
Francisco X. Aguirre Sacasa 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Managua, Nicaragua 
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ACUERDO ENTRE EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL DE LA REPUBLICA DE 
NICARAGUA Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE OBSERVACION 

ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ELECCIONES GENERALES A CELEBRARSE 
EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2001 

 
 
LAS PARTES, el Consejo Supremo Electoral de la República de Nicaragua (el Consejo) y 
la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (la SG/OEA), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el 17 de abril del 2001, el Gobierno de la República de Nicaragua (el Gobierno) 
invitó al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (el Secretario 
General) a que enviara una Misión de Observación Electoral de la OEA (la Misión) con el 
propósito de observar el desarrollo del proceso electoral correspondiente a las elecciones 
de Presidente, Vicepresidente y Diputados que se realizaran en la República de 
Nicaragua el 4 de noviembre de 2001; 
 
Que el Secretario General aceptó la invitación del Gobierno, disponiendo el 8 de mayo 
del 2001 el envío de una Misión a la República de Nicaragua con el objetivo de observar 
el desarrollo del proceso electoral correspondiente a las elecciones de Presidente, 
Vicepresidente y Diputados del 4 de noviembre de 2001; y 
 
Que en la Resolución AG/Res. 991 (XIX-0/89) la Asamblea General de la OEA reiteró al 
Secretario General la recomendación de “organizar y enviar misiones a aquellos Estados 
miembros que, en ejercicio de su soberanía, lo soliciten, con el propósito de observar el 
desarrollo, de ser posible en todas sus etapas, de cada uno de los respectivos procesos 
electorales”, 
 
ACUERDAN: 
 

PRIMERO: GARANTÍAS: 
 
a) El Consejo garantizara a la Misión todas las facilidades para el cumplimiento 
adecuado de su misión de observación de las elecciones del 4 de noviembre del 2001, de 
conformidad con las 
normas vigentes en la República de Nicaragua y los términos de este Acuerdo. 
 
b) El Consejo se compromete a instruir a las autoridades Departamentales y 
Regionales para que se le brinde a la Misión destacada en su jurisdicción el pleno acceso 
a sus instalaciones, así como a la información oportuna acerca del desarrollo y avances 
de este proceso electoral. 
 
c) El Consejo, durante el día de los comicios, y los periodos pre-comiciales y post-
comiciales, garantiza a la Misión el libre desplazamiento y movimiento en todo el 
territorio nicaragüense. 
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d) El Consejo, durante los días de los comicios, y los periodos pre-comiciales y post-
comiciales garantiza a la Misión el acceso a los- locales de votación desde el momento 
de la instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) hasta la terminación del 
escrutinio a nivel nacional. 
 
 

SEGUNDO: INFORMACIÓN: 
 

a) El Consejo suministrara a la Misión toda la información referente a la 
organización, dirección y supervisión del proceso electoral. La Misión podrá solicitar al 
Consejo o a sus órganos descentralizados la información adicional necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
b) La Misión podrá informar al Consejo acerca de las irregularidades, deficiencias 
técnicas e interferencias que observe, y podrá realizar sugerencias que considere 
oportunas a fin de contribuir a solventar las mismas. Asimismo, podrá solicitar al 
Consejo la información sobre las medidas que al respecto se hubieren tomado. 
 
c) La Misión transmitirá al Consejo las inquietudes, denuncias o reclamos que los 
diferentes protagonistas del proceso electoral pudiesen hacer llegar a la Misión, y podrá 
solicitar al Consejo información sobre las medidas que al respecto se hubiesen tomado. 
 
d) El Consejo proveerá la información requerida correspondiente a los padrones 
electorales y a los datos contenidos en el computadora referente al mismo, al sistema de 
votación, al sistema de cómputos y de transmisión de resultados a utilizarse el día de los 
comicios; y ofrecerá demostraciones de su operación, cuando sea solicitada. El Consejo 
suministrara a la Misión toda la información requerida sobre el computo provisional y el 
computo definitivo de las elecciones. 
 
e) El Consejo garantiza el pleno acceso de la Misión a la información resultante de 
las auditorias y controles de calidad, que el mismo realice antes, durante y después de 
los comicios. 
 
f) La Misión podrá emitir informes públicos y periódicos como resultado de la 
observación in situ de este proceso electoral. 
 
 

TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES: 
 
a) El Secretario General designara al Jefe de la Misión, quien representara a la 
Misión y a sus integrantes frente al Consejo y frente al Gobierno. 
 
b) La SG/OEA comunicara al Presidente del Consejo los nombres de las personas 
que integraran la Misión, los que estarán debidamente identificados con una credencial 
de identificación de la OEA y del Consejo, elaborados especialmente para la Misión. 
 
c) La Misión deberá actuar con imparcialidad, objetividad e independencia en el 
cumplimiento de su cometido. 
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d) La Misión observara en todas sus etapas el desarrollo de este proceso electoral y 
colaborará con las autoridades gubernamentales y con la población en general para 
asegurar la integridad, imparcialidad y confiabilidad del mismo. 
e) El Secretario General remitirá al Presidente del Consejo una copia del informe 
final de la Misión. 
 
f) El Consejo hará conocer y difundirá entre todos los organismos electorales y 
entre el personal involucrado en el proceso electoral el contenido de este Acuerdo. 
 
 

CUARTO:  PRIVILEGIOS E INMUNIDADES: 
 
Ninguna disposición en este Acuerdo se entenderá como una renuncia a los privilegios e 
inmunidades de los que gozan la OEA y sus órganos conforme a la Carta de 1a OEA, 
cuyo instrumento de ratificación fue depositado por el Gobierno el 26 de julio de 1950, al 
Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA, cuyo instrumento de adhesión fue 
depositado por el Gobierno el 25 de enero de 1961, al Acuerdo entre la SG/OEA y el 
Gobierno sobre el Funcionamiento de la Oficina de la SG/OEA y el Reconocimiento de sus 
Privilegios e Inmunidades, suscrito el 2 de octubre de 1989, al Acuerdo entre la SG/OEA 
y el Gobierno, relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores de este 
proceso electoral, firmado el_______de________ de 2001, y a los principios del derecho 
internacional. 
 
 

QUINTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
 
Las Partes procuraran resolver mediante negociaciones directas cualquier controversia 
que respecto a la interpretación y/o aplicación de este Acuerdo. Si ello no fuera posible, 
cuestión será sometida a arbitraje mediante procedimiento que al efecto se acuerde. 
 
EN FE DE LO CUAL, los representantes de las Partes, debidamente autorizados para ello, 
firman el presente Acuerdo en dos originales igualmente válidos en la ciudad de 
Managua, el 26 de Junio del 2001. 
 
 
POR EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL LA REPUBLICA DE NICARAGUA:  
 
 
 
 Roberto Rivas Reyes 
 Presidente 
 
 
POR  LA  SECRETARIA GENERAL  DE  LA ORGANIZACION  DE  LOS  ESTADOS  AMERICANOS:  
 
 
 
 Santiago Murray 
 Jefe de Misión
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ACUERDO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

RELATIVO A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS OBSERVADORES DEL 
PROCESO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ELECCIONES GENERALES A 

CELEBRARSE EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2001. 
 
Las partes de este Acuerdo, la Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos (la Secretaria General de la OEA), y el Gobierno de la República de 
Nicaragua: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de una comunicación dirigida al Director de la Oficina de la Secretaria 
General de la OEA en Nicaragua, con fecha 17 de abril del 2001, la Ministra por Ley de la 
República de Nicaragua, doctora Bertha Marina Arguello solicitó la asistencia de una 
Misión de Observación Electoral de la OEA para las Elecciones Generales que se llevaran 
a cabo el 4 de noviembre del 2001; 
Que mediante nota del 8 de mayo de 2001, el Secretario General de la OEA aceptó la 
invitación, habiendo formado un Grupo de Observadores de la OEA para realizar una 
Misión de Observación Electoral en la República de Nicaragua; 
 
Que el Grupo de Observadores de la OEA esta integrado por funcionarios de la Secretaria 
General de la OEA y observadores internacionales contratados por la Secretaria General 
de la OEA para participar en esta Misión de Observación Electoral; 
 
Que el articulo 133 de la Carta de la OEA dispone: “la Organización de los Estados 
Americanos gozara en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad 
jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones 
y la realización de sus propósitos”; y 
 
Que los privilegios e inmunidades reconocidos a la OEA, la Secretaria General de la OEA 
y su personal en la República de Nicaragua, además de lo previsto en la Carta de la OEA, 
están establecidos en el Acuerdo sobre Privilegios 
e Inmunidades de la OEA, cuyo instrumento de adhesión fue depositado por el Gobierno 
de la República de Nicaragua el 25 de enero de 1961, y en el Acuerdo General entre la 
Secretaria General de la OEA y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre el 
Funcionamiento de la Oficina de la Secretaria General de la OEA y el Reconocimiento de 
sus Privilegios e Inmunidades, firmado el 2 de octubre de 1989, 
 
ACUERDAN LO SIGUIENTE: 
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CAPITULO I 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL GRUPO DE OBSERVADORES DE LA OEA 

 
ARTICULO 1 

 
Los privilegios e inmunidades del Grupo de Observadores de la OEA en el Proceso de 
Elecciones Generales en la República de Nicaragua serán aquellos que se otorgan a la 
OEA, a los Organos de la OEA, y al personal de los mismos. 
 

ARTICULO 2 
 
Los bienes y haberes del Grupo de Observadores de la OEA en cualquier lugar del 
territorio de la República de Nicaragua y en poder de cualquier persona en que se 
encuentren, gozaran de inmunidad contra todo procedimiento judicial, a excepción de los 
casos particulares en que se renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin 
embargo, que esa renuncia de inmunidad no tendrá el efecto de sujetar dichos bienes y 
haberes a ninguna medida de ejecución. 
 

ARTICULO 3 
 
Los locales que ocupe el Grupo de Observadores de la OEA serán inviolables. Asimismo, 
sus haberes y bienes, en cualquier lugar del territorio de la República de Nicaragua y en 
poder de cualquier persona en que se encuentren, gozaran de inmunidad contra 
allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y contra toda otra forma de 
intervención, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. Dichos 
locales no podrán ser usados como lugar de asilo por personas que traten de evitar ser 
arrestadas en cumplimiento de una orden judicial emanada de un tribunal competente 
de la República de Nicaragua, o que estén requeridas por el Gobierno de la República de 
Nicaragua, o traten de sustraerse a una citación judicial. 
  

ARTICULO 4 
 

Los archivos del Grupo de Observadores de la OEA y todos los documentos que le 
pertenezcan o que se hallen en su posesión, serán inviolables dondequiera que se 
encuentren. 
 

ARTICULO 5 
 

El Grupo de Observadores de la OEA estará: a) exento del pago de todo tributo interno 
entendiéndose, sin embargo, que no podrán reclamar exención alguna por concepto de 
tributos que de hecho constituyan una remuneración por servicios públicos; b) exentos 
del pago de toda tributación aduanera, y de prohibiciones y restricciones respecto a 
artículos y publicaciones que importen o exporten para su use oficial. Se entiende, sin 
embargo, que los artículos que se importen libres de derechos, solo se venderán en el 
país conforme a las condiciones que se acuerden con el Gobierno de la República de 
Nicaragua; y c) exento de afectación por ordenanzas fiscales, reglamentos o moratorias 
de cualquier naturaleza. Además podrán tener divisas corrientes de cualquier clase, 
llevar sus cuentas en cualquier divisa y transferir sus fondos en divisas. 
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CAPITULO II 
DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE OBSERVADORES DE LA OEA 

 
ARTICULO 6 

 
Serán miembros del Grupo de Observadores de la OEA (en adelante los Observadores) 
aquellas personas que, previa aceptación del Gobierno de Nicaragua, hayan sido 
debidamente designadas y acreditadas ante el Consejo Supremo Electoral de la 
República de Nicaragua por el Secretario General de la OEA. 
 

ARTICULO 7 
 

Los Observadores gozaran durante el periodo en que ejerzan sus funciones y durante 
sus viajes de ida y regreso a la República de Nicaragua de los privilegios e inmunidades 
siguientes: 
 
a) Inmunidad contra detención o arresto personal e inmunidad contra todo 
procedimiento judicial respecto a todos sus actos ejecutados y expresiones emitidas, ya 
sean orales o escritas en el desempeño de sus funciones; 
b) Inviolabilidad de todo papel y documento; 
c) El derecho de comunicarse con la Secretaria General de la OEA por medio de 
radio, teléfono, vía satélite u otros medios y recibir documentos y correspondencia por 
mensajeros o en valijas selladas, gozando al efecto de los mismas privilegios e 
inmunidades que los concedidos a correos, mensajeros o valijas diplomáticos; 
d) El derecho de utilizar para su movilización cualquier medio de transporte, tanto 
aéreo como marítimo o terrestre en todo el territorio nacional; 
e) Excepción, respecto de si mismo y de sus cónyuges e hijos, de toda restricción de 
inmigración y registro de extranjeros y de todo servicio de carácter nacional en la 
República de Nicaragua; 
f) Las mismas franquicias acordadas a los representantes de gobiemos extranjeros 
en Misión Oficial Temporal en lo que respecta a posibles restricciones sobre divisas; 
g) Las mismas inmunidades y franquicias respecto de sus equipajes personales, 
acordadas a los enviados diplomáticos; y también, 
h) Aquellos otros privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con lo antes 
dicho, de los cuales gozan los enviados diplomáticos, salvo excepción de derechos 
aduaneros sobre mercaderías importadas (que no sean parte de su equipaje personal) o 
de impuestos de ventas y derechos de consumo. 
 

ARTICULO 8 
 

La Misión de Observación Electoral de la OEA podrá establecer y operar en el territorio 
de la República de Nicaragua un sistema de radio-comunicaciones autónomo destinado a 
proveer enlace permanente entre los Observadores y los vehículos que utilice la Misión 
de Observación Electoral de la OEA con las oficinas y sedes regionales, como de estas 
con la sede central en Managua y de esta con la sede de la Secretaria General de la OEA 
en Washington, D.C., para cuyo logro el Gobierno de la República de Nicaragua prestara 
toda la colaboración técnica y administrativa que se considere necesaria. 
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ARTICULO 9 
 
Las disposiciones contenidas en el articulo 7 de este Acuerdo no son aplicables a los 
nacionales acreditados, salvo respecto de los actos oficiales ejecutados o expresiones 
emitidas en el ejercicio de sus funciones. 
 
 

CAPITULO III 
COOPERACION CON LAS AUTORIDADES 

 
ARTICULO 10 

 
Los Observadores colaboraran con las autoridades competentes de la República de 
Nicaragua para evitar que ocurran abusos en relación con los privilegios e inmunidades 
concedidos. Asimismo, las autoridades competentes de la República de Nicaragua harán 
todo lo posible para facilitar la colaboración que les sea solicitada por los Observadores. 
 

ARTICULO 11 
 
Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades otorgados, los Observadores respetaran las 
leyes y reglamentos vigentes en la República de Nicaragua. 
 

ARTICULO 12 
 
El Gobierno de la República de Nicaragua y el Secretario General tomaran las medidas 
que sean necesarias para procurar un arreglo amistoso para la solución adecuada de: 
 
a) las controversias que se originen en contratos u otras cuestiones de derecho 
privado; y 
b) las controversias en que sea parte cualquiera de los Observadores respecto de 
materias en que gocen inmunidad. 
 
 

CAPITULO IV 
CARACTER DE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

 
ARTICULO 13 

 
Los privilegios e inmunidades se otorgan a los Observadores para salvaguardar su 
independencia en el ejercicio de sus funciones de observación del Proceso de Elecciones 
Generales en la República de Nicaragua y no para beneficio personal, ni para realizar 
actividades de naturaleza política en territorio nicaragüense. 
Por consiguiente el Secretario General de la OEA renunciara a los privilegios e 
inmunidades de estos en caso de que, según su criterio, el ejercicio de ellos impida el 
curso de la justicia y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se perjudiquen los 
intereses de la OEA. 
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CAPITULO V 
IDENTIFICACION 

 
ARTICULO 14 

 
El Consejo Supremo Electoral proveerá a cada uno de los Observadores de un carnet de 
identidad numerado, el cual contendrá el nombre completo, el cargo o rango y una 
fotografía. Los Observadores no estarán obligados a entregar dicho carnet sino a 
presentarlo cuando así lo requieran las autoridades de la República de Nicaragua. 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
ARTICULO 15 

 
El Gobierno de la República de Nicaragua reconoce el “documento oficial de viaje” 
expedido por la Secretaria General de la OEA como documento valido y suficiente para 
los viajes de los Observadores. Dicho documento requiere visado oficial para que los 
Observadores ingresen en el país y permanezcan en el hasta el termino de su Misión 
Oficial. 
 

ARTICULO 16 
 

Este Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento del Gobierno de la 
República de Nicaragua y de la Secretaria General de la OEA. 
 

ARTICULO 17 
 

Este Acuerdo entrara en vigor en la fecha de su firma y se dará por finalizado una vez 
que los Observadores concluyan sus labores, de acuerdo con los términos de la 
invitación hecha por el Gobierno de la República de Nicaragua. 
 
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para hacerlo, firman el 
presente Acuerdo en dos ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Washington, a 
los 16 de mayo del dos mil uno. 
 
POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA: 
 
 Lombardo Martínez Cabezas 
 Embajador, Representante Permanente 
 
POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS  
ESTADOS AMERICANOS: 
 
Cesar Gaviria 
Secretario General  
De Nicaragua ante la Organización 
de los Estados Americanos 

 





 - 65 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE  IV 
COMUNICADOS À IMPRENSA 

 

 
 



 

 
Organización de los Estados Americanos 

 
Comunicado de Prensa www.oas.org (C-012/01) 

Enero 18,  2001 
 
 

NUEVO EMBAJADOR DE NICARAGUA REITERA APOYO A LA OEA 
 
 El nuevo Representante Permanente de Nicaragua ante la Organización de los 
Estados Americanos, Embajador Lombardo Martínez, reiteró hoy el firme compromiso 
del gobierno del Presidente Arnoldo Alemán hacia las metas y objetivos de la OEA, 
afirmando que su país vive un profundo proceso de transformación. 
 
 Tal proceso, expresó al hacer uso de la palabra por primera vez en una sesión 
del Consejo Permanente de la OEA, “pasa por el desmantelamiento de los obstáculos 
estructurales cuya vigencia se remonta a la época de la conquista y requieren de 
tiempos históricos para poder impactar en la esfera de la cultura y por ende en el 
desarrollo integral de nuestros pueblos” 
 
 El diplomático centroamericano se refirió también al proceso de globalización que 
configura el nuevo marco de relaciones entre las naciones, afirmando que “nunca antes 
como hoy se nos plantea un escenario tan favorable para alcanzar el sueño de nuestros 
próceres y poder convertir nuestro potencial de riquezas en fuentes de desarrollo 
humano sostenible, garantizando con criterios de igualdad de condiciones para todos, el 
acceso a los bienes de producción y de consumo”. 

 
Finalmente, el Embajador Martínez sostuvo que la OEA debe continuar 

perfilándose en el hemisferio como el vehículo conductor y el medio facilitador para 
lograr una nueva definición de la seguridad para los Estados de la región. 

 
Antes de asumir sus actuales funciones, el Embajador Martínez fue diputado en 

la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Ministro de 
Salud. 

 
 

********** 
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Comunicado de Prensa www.oas.org (C-106/01) 

Mayo 16, 2001 

 
NICARAGUA Y LA OEA FIRMAN ACUERDO PARA EL ENVIO 

DE MISION DE OBSERVACION A LAS ELECCIONES GENERALES 
 
 El gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) firmaron hoy un acuerdo para el envío de una misión de 
observación a las elecciones generales que tendrán lugar en ese país el 4 de noviembre 
próximo. 
 
 Con la firma del acuerdo, señaló el Embajador de Nicaragua ante la OEA, 
Lombardo Martínez, “estamos plasmando la voluntad firme del gobierno y del pueblo de 
Nicaragua de mostrar al mundo su inquebrantable decisión de llevar a cabo un proceso 
electoral transparente, diáfano y confiable”. 
 
 Tras afirmar que la democracia nicaragüense reúne los requisitos de los 
estándares internacionales, el diplomático centroamericano hizo un llamado para 
avanzar de la democracia formal a la democracia sustantiva y destacó que la próxima 
Asamblea General de la OEA elaborará, por mandato de la Cumbre de las Américas, una 
Carta Democrática Interamericana con la que “se pretende completar las herramientas 
necesarias para la acción colectiva y multilateral en favor de la defensa pacífica de la 
democracia”. 
 
 Por su parte, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, destacó el hecho de 
que la OEA ha participado con misiones de observación en todos los eventos electorales 
registrados en Nicaragua desde 1990. “Actos como el que hoy nos reúne son una 
significativa señal para los pueblos de América de que los gobiernos de los Estados 
miembros y el foro regional al que pertenecen asumen solidariamente el compromiso 
indelegable de defender la democracia representativa”, destacó. 
 
 En su fase inicial, la misión de observación electoral de la OEA estará conformada 
por un núcleo reducido de técnicos y consultores y se extenderá de mayo a septiembre. 
A partir de octubre se iniciará la segunda fase con una misión conformada por 
aproximadamente 65 observadores que cubrirá la totalidad del territorio nacional. 
 
 En la ceremonia, el Embajador de Nicaragua también hizo entrega al Secretario 
General de la OEA de una contribución de 5.000 dólares para el Fondo para la Paz y 
destacó los buenos oficios de mediación del Secretario General Adjunto de la OEA, Luigi 
Einaudi, que han permitido “disminuir las tensiones en el área fronteriza terrestre y en 
el Caribe, sin tener que llegar a consecuencias lamentables”. 
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 El Embajador Einaudi, presente en la ceremonia, agradeció las palabras del 
Embajador Martínez y del Secretario General, señalando que la contribución de 
Nicaragua subraya los principios sobre los cuales fue creado el Fondo para la Paz, “en 

particular la idea de que todos los Estados del hemisferio deben apoyarse mutuamente 
para la resolución de disputas territoriales”. 
 

Organización de los Estados Americanos 
 
Comunicado de Prensa  www.oas.org (C-003/00) 

Junio 12, 2001 
 
 

MISION DE OBSERVACION DE LA OEA EN NICARAGUA 

HACE UN LLAMADO AL DIALOGO Y LA PONDERACION 
 
 En respuesta a una invitación del gobierno de Nicaragua, la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) instaló en el mes de  mayo en ese país una Misión de 

Observación Electoral, que estará encargada de acompañar las elecciones generales 

fijadas para el próximo 4 de noviembre. 

 
La Misión, encabezada por Santiago Murray, asesor especial de la Unidad para la 

Promoción de la Democracia (UPD), de la OEA,  se encuentra desarrollando tareas de 
monitoreo del proceso en su conjunto y, de manera particular, haciendo un seguimiento 
del calendario electoral  aprobado por el Consejo Supremo Electoral (CSE). De esta 
forma, la Misión de la OEA busca conocer, analizar, monitorear y evaluar el desarrollo de 
los distintos  componentes  y etapas del proceso electoral. 

 
En la actualidad, un grupo de observadores y técnicos en organización electoral y 

sistemas de información se encuentra trabajando en la capital nicaragüense y en el mes 
de octubre la Misión de la OEA se verá fortalecida con la presencia de un amplio número 
de observadores con amplia experiencia internacional. 

 
El Jefe de la Misión de Observación hace un llamado a las autoridades 

electorales, a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a la ciudadanía para 
que en aras del fortalecimiento democrático del país, el actual proceso se desarrolle en 
un clima de diálogo, tranquilidad y ponderación, respetando el derecho de todas las 
fuerzas políticas a expresarse libremente. 
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Asimismo, la Misión deja constancia de su especial agradecimiento a los 
gobiernos de Suecia, Finlandia, Dinamarca,  Noruega y Suiza que han contribuido para 
hacer posible la primera fase de  la Misión de Observación de la OEA, permitiendo así un 
adecuado seguimiento de las tareas previas de los comicios presidenciales. 
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4. Comunicado de Prensa  (C/NI-001) 

Junio 26, 2001 
 
 

LA OEA Y EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL FIRMAN  
ACUERDO PARA ESTABLECER MISION DE OBSERVACION 

 
 La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo Supremo Electoral 
(CSE) de la República de Nicaragua firmaron hoy un acuerdo para observar el desarrollo 
del proceso electoral que tendrá lugar en este país el 4 de noviembre de 2001. 
 
 El acuerdo fue suscrito por el Presidente del CSE, Roberto Rivas, y por el Jefe de 
la Misión de Observación Electoral de la OEA, Santiago Murray, durante una ceremonia 
realizada en la sede del Consejo.  
 
 En dicho acto, el Jefe de la Misión de la OEA  reiteró un llamado para que “en 
aras del fortalecimiento democrático del país, el actual proceso se desarrolle sin 
obstáculos ni interrupciones, en un clima de diálogo, tranquilidad y ponderación que 
respete el derecho de todas las fuerzas políticas a expresarse libremente”. 
 
 Mediante dicho acuerdo, el Consejo garantizará a la Misión de la OEA todas las 
facilidades para el cumplimiento adecuado de sus funciones con motivo de los comicios 
convocados para elegir Presidente, Vicepresidente y Diputados ante la Asamblea 
Nacional y el Parlamento Centroamericano. El CSE instruirá a las autoridades 
departamentales y regionales “para que se le brinde a la Misión destacada en su 
jurisdicción, el pleno acceso a sus instalaciones, así como a la información oportuna 
acerca del desarrollo y avances de dicho proceso”. 
 
 Además de garantizar a la Misión de la OEA “el libre desplazamiento y 
movimiento en todo el territorio nicaragüense”, el Consejo Supremo Electoral también le 
garantizará el acceso a los locales de votación desde el momento de la instalación de las 
Juntas Receptoras de Votos (JRV) hasta la terminación del escrutinio a nivel nacional. 
 
 Por su parte, la Misión de Observación de la OEA podrá informar al Consejo 
acerca de las irregularidades, deficiencias técnicas e interferencias que observe y podrá 
realizar sugerencias que considere oportunas a fin de contribuir a solventar las mismas.  
 
 Actualmente, la Misión de Observación Electoral de la OEA ha constituido un 
grupo técnico de observadores en organización electoral y sistemas de información, que 
se encuentra trabajando, tanto en Managua como en el interior del país.  

********** 
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5. Comunicado de Pre

Julio 9, 2001 

 

 

LA OEA ABRE PA
SOBRE LA C

 
 La Organización de
Internet para recibir sugere
Interamericana. La página
gubernamentales, instituto
sociedad civil en la elaborac
 
 Durante la Tercera 
Quebec, Canadá, los Presid
de la OEA, una Carta Dem
capacidad de respuesta de 
La propuesta de Carta Dem
la Asamblea General de la O
Costa Rica. 
 
 La nueva página de
estará abierta para recibir l
julio y el 10 de agosto
(http://www.oas.org) tamb
Democrática. 
 

El texto final de la
representantes de los 34 E
Extraordinaria que se realiz
 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Misión de Observación Electoral   
Managua, Nicaragua 
 

anización de los Estados Americanos 

nsa www.oas.org (C-146/01) 

GINA EN INTERNET PARA RECIBIR OPINIONES 
ARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA 

 los Estados Americanos (OEA) abrió hoy una página en 
ncias y comentarios al texto de la futura Carta Democrática 
 busca estimular la participación de las organizaciones no 
s de investigación, universidades y otros órganos de la 
ión de la nueva Carta. 

Cumbre de las Américas, celebrada en abril pasado en 
entes y Jefes de Gobierno decidieron preparar, en el ámbito 

ocrática Interamericana, con el objetivo de fortalecer la 
los países en el caso del rompimiento del orden democrático. 
ocrática, que está actualmente en debate, fue presentada a 
EA, realizada entre el 3 y el 5 de junio pasado en San José, 

 Internet (http://www.oas.org/charter/esp/charter_es.htm) 
as sugerencias y opiniones de la sociedad civil entre el 9 de 
 de 2001. A través de la página oficial de la OEA 
ién se podrán enviar opiniones sobre la futura Carta 

 Carta Democrática Interamericana será aprobado por los 
stados miembros de la OEA durante una Asamblea General 
ará en Lima, Perú, el 10 de setiembre próximo. 

********** 

http://www.oas.org/
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Organização dos Estados Americanos 

 
6. Comunicado à Imprensa www.oas.org (C-165/01) 
16 de agosto de 2001 
 
 

A MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL DA OEA NA NICARÁGUA 
RENOVA CHAMAMENTO PARA O EFETIVO FUNCIONAMENTO DO CSE 

 
 Ao longo de três meses de trabalho, especialistas e observadores da Missão na 
Nicarágua, acompanharam diversos aspectos relativos à organização do processo, bem 
como as primeiras atividades do calendário eleitoral.  A respeito, a Missão assinala: 
 
- Que observa com preocupação a paralisação do Conselho Supremo Eleitoral 

(CSE) por falta de quorum durante 14 dias em junho passado, no momento em 
que se devia decidir a confirmação ou não da candidatura do Doutor José Antonio 
Alvarado à Vice-Presidência pelo Partido Conservador (PC).  Isso gerou um 
atraso no cumprimento dos prazos no Calendário Eleitoral levando à 
especulações e incertezas quanto à futura atuação do CSE, inclusive sobre a 
possibilidade de que a situação se repita no dia das eleições ou durante o período 
correspondente à contagem de votos.  Por essa razão, a Missão reitera sua 
posição no sentido de que sejam exploradas e concretizadas fórmulas que 
permitam evitar, como ocorreu em 4 de novembro, uma nova paralisação deste 
poder do Estado. 

 
 Por outro lado, a Missão considera que além de qualquer acordo no âmbito do 

CSE, existem disposições constitucionais estabelecidas nos artigos 129 e 131, 
permitindo interpretar a obrigação dos integrantes do CSE, como máxima 
autoridade do poder eleitoral, e responder perante os cidadãos pelo devido 
desempenho de seu trabalho e atividades oficiais. 

 
 Além disso, para a Missão esta obrigação ficou clara como sendo uma função 

irrenunciável e intransferível no momento do juramento ou promessa de 
cumprimento da lei que cada um dos Magistrados fez no plenário da Assembléia 
Nacional.  Assim, a Missão confia que não se repetirá a paralisação do CSE por 
falta de quorum impedindo o cumprimento da função primordial da máxima 
autoridade do poder eleitoral na Nicarágua, qual seja garantir a realização de 
eleições livres e transparentes, e promulgar na época oportuna, os resultados da 
contagem oficial de votos. 

 
- Que a Missão observa a existência de conflitos entre os principais autoridades 

eleitorais departamentais e municipais em várias partes do país, que 
aumentaram nas últimas semanas.  A respeito, a Missão considera que tais 
conflitos refletem, na maioria dos casos, o confronto partidário membros. 

 
 A respeito, a Missão apela às autoridades eleitorais departamentais e municipais 

onde esta situação se apresenta a que se apeguem à sua condição de garantes 

 

http://www.oas.org/
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do processo eleitoral e unam esforços para trabalhar de maneira concertada pelo 
bom funcionamento de seus correspondentes conselhos eleitorais, instâncias das 
quais depende, em grande medida, o sucesso do processo eleitoral. 

 
- Que a Missão observa a ausência de um plano estratégico de coordenação das 

atividades de todos os quadros operacionais do CSE, incidindo de maneira 
negativa na execução das atividades previstas, como o processo de verificação 
eleitoral e o plano complementar de emissão de cédulas, onde foi constatada a 
desarticulação das diversas unidades e departamentos do CSE, responsáveis por 
aquelas atividades.  Sugerimos que essa situação deja corrigida o mais rápido 
possível. 

 
- A Missão acolhe com satisfação a aprovação, no dia 15, do plano de trabalho 

para a transmissão de resultados no dia da eleição.  Mesmo assim, o atraso na 
tomada de decisões sobre os procedimentos demanda o estabelecimento urgente 
de um programa de treinamento a todos os envolvidos, bem como na preparação 
de planos de contingência assegurando a adequada execução do sistema 
aprovado. 

 
- No âmbito da campanha eleitoral que se inicia em 18 de agosto próximo, a 

Missão faz um chamamento às organizações políticas a que se comprometam a 
realizar uma campanha eleitoral sem graves incidentes e se esforcem para elevar 
o debate político, apresentando propostas e programas de governo concretos que 
permitam aos cidadãos conhecer as alternativas oferecidas e, assim, exercer seu 
direito ae voto devidamente informados. 

 
 
 Manágua, Nicarágua, 16 de agosto de 2001 
 

********** 
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7. Comunicado de Prensa
003/01) 

Octubre 11, 2001 

 

 

PREOCUPA A MISIÓN DE LA O
 
La Misión de Observación Electo
Nicaragua ha concluido con su
meses de mayo a septiembre. E
de Dinamarca, Finlandia, Noru
observaron las distintas etapas c
mayoría de los 151 municipios
mediante los correspondientes c

 

La Misión informa que ha despla
a las dos Regiones Autónoma
seguimiento a la organización ele

 

La Misión prosigue sus tareas de

entrega de cédulas y documento

Actualmente existen 300,000  cé

lo que representa un 10% del pa

las encuestas muestran un estre

efectiva entrega de estos docum

para las organizaciones políticas

mayor número  de  ciudadanos p

 
Por otra parte, hemos obse
programadas por el Consejo Sup
como el pasado 7 de octubre

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Misión de Observación Electoral   
Managua, Nicaragua 
Elecciones Generales del 4 de noviembre de 2001 
 

 

  (C-

EA RETRASO EN ENTREGA DE CEDULAS 

ral de la Organización  de los Estados Americanos en 
 primera fase de observación, comprendida entre los 
sta fase contó con el apoyo  financiero  de los Gobiernos 
ega, Suecia  y Suiza.   Durante este período se 
omprendidas en el calendario electoral y se visitaron la 
 del país, tal como oportunamente se dio a conocer 
omunicados de prensa. 

zado observadores electorales a los 13 Departamentos y 
s del país. Con este esfuerzo confiamos reforzar el 
ctoral  en la totalidad del territorio nacional.  

  observación  con énfasis en  el plan  especial  de 

s supletorios, denominado “Plan Mochilero”.  

dulas y documentos supletorios pendientes de entrega, 

drón electoral. En  las actuales circunstancias,  en que 

cho margen entre los candidatos presidenciales, la 

entos a la población debe ser un aspecto de interés 

 participantes y una última   oportunidad para que un 

uedan ejercer su legítimo derecho al voto. 

rvado las pruebas de transmisión de resultados  
remo Electoral (CSE)  los días 9 y 23 de septiembre, así 
. La Misión reconoce como positivos los esfuerzos 
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desplegados en cada una de estas pruebas. No  obstante, se ha constatado que algunas  
deficiencias detectadas en las primeras  de ellas,  aún no han sido corregidas. La Misión 
confía  en que éstas  sean superadas antes de la realización de un simulacro de ámbito 
nacional que incluya todos los procedimientos que se aplican en la transmisión  y  
presentación de los resultados  el día de la elección. 

 

Desde su instalación, la Misión ha observado la existencia de conflictos entre  
funcionarios electorales  por razones partidarias, los cuales han provocado desconfianza 
e incertidumbre en la población. Si bien parte de estos conflictos se superaron  
mediante el compromiso del CSE acerca de la conformación del  quórum, la situación 
tiende a agravarse a nivel Departamental y Municipal por  la  permanente confrontación 
de sus miembros. La Misión reitera su llamado para que se generen   espacios  de 
concertación  que permitan dirigir los esfuerzos hacia un desarrollo eficiente de las 
tareas pendientes  en  estos comicios.   

 

Finalmente, se debe hacer notar que existen retrasos y postergaciones en el 
cumplimiento de distintas etapas del proceso electoral,  entre ellas, la capacitación  de 
miembros de Juntas Receptoras de Votos, así como la  adquisición de parte del material 
electoral. Todo ello obedece a  serias limitaciones presupuestarias  que están afectando 
el normal curso de la organización. La Misión  exhorta a que las autoridades  
competentes  cooperen en la solución de  esta  situación.  

 

********** 
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8. Comunicado de Prensa  (C/NI-004) 

Octubre 31, 2001 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA 
LLEGARA MAÑANA A NICARAGUA 

 
 
 El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César 
Gaviria, llegará a Managua el día de mañana jueves 1 de noviembre para acompañar al 
pueblo nicaragüense en las elecciones generales que tendrán lugar el próximo domingo 
4. 
 
 Durante su permanencia en la capital nicaragüense, el Secretario General se 
entrevistará con las más altas autoridades gubernamentales y con los dirigentes de las 
agrupaciones políticas que participarán en los comicios. El arribo del Dr. Gaviria se 
producirá alrededor de las 6 y 30 de la tarde.   
 

Actualmente, una Misión de Observación Electoral de la OEA, que encabeza 
Santiago Murray, se encuentra desarrollando sus tareas en todo el territorio nacional, 
con la participación de 78 observadores internacionales.  

 
 
 

**********
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9. Comunicado de Prensa  (C-005/01) 

Noviembre 04, 2001 
 
 

CIUDADANIA NICARAGÜENSE  RATIFICA CON SU VOTO 

LOS PRINCIPIOS  DE LA CARTA DEMOCRATICA  

 
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en 

Nicaragua desarrolló desde el mes de mayo tareas de monitoreo del proceso en su 

conjunto y, de manera particular, hizo un seguimiento del calendario aprobado por el 

Consejo Supremo Electoral (CSE). Desde el mes de octubre, 78 observadores 

internacionales ubicados en todo el territorio nacional han seguido el desarrollo de la 

última fase del proceso. 

 

En un contexto de marcada polarización partidaria que se extendió incluso al calendario 
y actividades de la organización electoral, la Misión reconoce los esfuerzos del CSE 
encaminados a garantizar las condiciones necesarias para que el día de los comicios se 
desarrolle con  normalidad. 
 

Una evaluación de los informes recibidos de nuestros observadores durante el 
transcurso del día de hoy permite señalar que el proceso se desarrolló de forma pacífica.  
Los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses tuvieron pleno acceso a los centros de 
votación y ejercieron sin limitación alguna su derecho al sufragio.  

 

En cuanto al material electoral, se observó que su distribución fue oportuna y que las 
Juntas Receptoras de Votos se constituyeron debidamente; no obstante que, en la 
mayoría de ellas, la apertura fue tardía.  De igual manera se observaron dificultades en 
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la implementación del reglamento para la acreditación de fiscales y observadores 
electorales. 

 

Se constató, además, que los distintos procedimientos aplicados a la fase de votación 
fueron  lentos y retrasaron el cierre de las mesas electorales.  A juicio de la Misión, esta 
circunstancia tendrá, como impacto inmediato, demoras en la transmisión de los 
resultados preliminares. Sobre este particular, la Misión espera que el proceso de 
fiscalización de las líneas de trasmisión que actualmente se realizan, logren superar las 
inquietudes acerca de la capacidad técnica y transparencia de los equipos y sistemas 
utilizados para este comicio. 

 

La Organización de los Estados Americanos ha acompañado a la población nicaragüense 

en cinco procesos electorales.  En cada uno de ellos hemos identificado un elemento 

común, el alto valor que la ciudadanía le da a la elección de sus autoridades.  n este 

proceso se debe destacar, una vez más, la masiva participación y conducta cívica que se 

constató durante el día de hoy. 

 

La Misión formula un llamado a los referentes políticos, autoridades electorales y 

ciudadanía en general a que aúnen esfuerzos para que la calma, el respeto y la 

tranquilidad acompañen esta fase del proceso, previo y post divulgación de los 

resultados electorales. 

 

Ceder a provocaciones que apunten a alterar la normalidad del evento electoral o 

generar espacios de tensión o perturbación, significaría un serio retroceso en el proceso 

que Nicaragua ha emprendido para el desarrollo de su cultura política democrática. 

 

La Misión confía que el pueblo nicaragüense continuará fortaleciendo la democracia 
mediante el cumplimiento del espíritu y la letra de la recién suscrita Carta Democrática 
Interamericana, firmada el pasado 11 de septiembre, en la que todos los Estados 
miembros de la OEA reafirmaron su compromiso con la democracia representativa, 
comprometiéndose a organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y 
justos.  
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Finalmente, la Misión  agradece al pueblo de Nicaragua  y a las autoridades electorales 
por su apoyo a las tareas de observación. Asimismo, a los gobiernos de Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlandia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza, por su valiosa 
cooperación. 

 
 

********** 
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10. Comunicado de Prens

Noviembre 28, 2001 

 
 

MISION DE O
EN NICARAGUA HAC

 
 El Jefe de la Misión de 
Americanos (OEA), en Nicaragu
cultura de respeto y tolerancia 
“evitando de esta manera que
en mecanismos alternativos pa
 
 Durante una sesión d
Embajador de Dominica, Swin
César Gaviria, como los Em
destacaron la transparencia de
masiva y pacífica participación 
 
 Al presentar un informe
la OEA puso de relieve la “con
para acudir a las urnas y sostu
la representación ciudadana, “p
de manera conjunta mecanism
electorales.  
 
 Luego de advertir que e
“lo que pone de manifiesto una
Murray hizo un llamado al Cons
el diálogo y la concertación en
personal e histórica de culmina
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zación de los Estados Americanos 

a www.oas.org (C-233/01) 

BSERVACION ELECTORAL DE LA OEA  
E LLAMADO AL RESPETO Y LA TOLERANCIA 

Observación Electoral de la Organización de los Estados 
a, Santiago Murray, instó hoy a generar y promover una 
de los resultados electorales del pasado 4 de noviembre, 
 la confrontación y la inestabilidad política se conviertan 
ra resolver discrepancias”. 

el Consejo Permanente de la OEA, que presidió el 
burne Lestrade, tanto el Secretario General de la OEA, 
bajadores de Nicaragua, Estados Unidos y Canadá, 
 los comicios y felicitaron al pueblo nicaragüense por su 
en las urnas. 

 verbal ante el Consejo, el Jefe de la Misión Electoral de 
tundente muestra de entusiasmo” de los nicaragüenses 
vo que los partidos políticos son claros intermediarios de 
or lo que es un deber de estas organizaciones promover 
os concertados de revisión” de las diferentes etapas 

n Nicaragua persiste el ánimo de confrontación partidista, 
 vez más la intolerancia política en la fase post electoral”, 
ejo Supremo Electoral (CSE) a propiciar un espacio para 
tre sus miembros, “quienes tienen una responsabilidad 

r el mandato conferido por la Constitución”. 

********* 

http://www.oas.org/
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1. Comunicado à Imprensa
15 de fevereiro de 2002 
 
 

MISSÃO DE OBSERVA
CONSIDERA GRAVE A SIT

 
 A Missão de Observação E
na Nicarágua manifesta preocupa
Conselho Supremo Eleitoral (CSE)
 
 A existência de conflitos
atividades daquele importante 
incerteza entre a população, repr
março próximo na Costa Atlântica
 
 A realização de eleiçõe
democrática do Hemisfério.  O 
liberdades fundamentais.  Assi
autoridade eleitoral envide os ma
comícios preservando, assim, o 
como forma de governo. 
 
 Neste contexto, a Missão
prevalecer seu papel fundamen
cultura democrática entre os cida
mediante o diálogo e a concertaç
soluções de consenso que permi
possível, as atividades fixadas no 
 
 Desde sua chegada a M
reuniões com autoridades eleito
políticas que participarão dos com
 
 A Missão instalou sedes em
de acompanhar as diversas etapa
para os 14 municípios das Regiõe
 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Misión de Observación Electoral 
Managua, Nicaragua 
Elecciones Generales del 4 de noviembre de 2001 
 www.oas.org (C-006/02) 

ÇÃO ELEITORAL DA OEA NA NICARÁGUA 
UAÇÃO NO CONSELHO SUPREMO ELEITORAL 

leitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
ção com a grave situação enfrentada atualmente pelo 
. 

 entre os Magistrados, levaram à interrupção das 
organismo do Estado, gerando descontentamento e 
esentando um contratempo antes das eleições de 3 de 
. 

s é um fator vital no processo de consolidação 
exercício do voto fortalece os direitos cívicos e as 

m, a Missão da OEA considera necessário que a 
iores esforços destinados a assegurar a realização dos 
Estado de Direito e a prática efetiva da democracia 

 faz um chamamento ao CSE a fim de que faça 
tal como instituição promotora de uma verdadeira 
dãos nicaragüenses, objetivos que só serão alcançados 
ão.  Para isso, a Missão reitera seu apoio à busca de 

tam superar as divergências e reiniciar, o mais breve 
calendário eleitoral. 

anágua, a Missão de Observação da OEA manteve 
rais, representantes e candidatos das organizações 
ícios de 3 de março próximo. 

 Puerto Cabezas e Bluefields, na Costa Atlântica, a fim 
s do processo eleitoral e está deslocando observadores 
s Autônomas do país. 

http://www.oas.org/
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2. Comunicado à Impr
1o de março de 2002 
 
 

ELEIÇÕES REGIONAIS O
 
 A Missão de Observaç
na Nicarágua, mediante o tra
do Atlântico Norte e Sul, aco
diversas fases. 
 
 Uma avaliação dos r
cumpridas as atividades re
deslocamento dos integrante
forma, também foram acom
resultados, sendo detectada
sejam superadas em breve. 
 
 Diante das diversas
transparência do processo
testemunha (APL), a Missão 
assegurar que ela correspon
Atlântica, consagrado tanto
Atlântica da Nicarágua, como
 
 A Missão conclama o
jurídico aplicável ao proces
sufrágio para em seu bene
violência, inadmissíveis em
legitimidade e transparência.
 
 A Missão da OEA é
municipais estão compromet
domingo.  Todavia, a níve
eleitoral em sua condição d
situação, a Missão vem env
porém, lamentavelmente, co
concertação.  Ao contrário, f
aproxima a data do pleito. 
 
 A Missão continuará s
promover e acompanhar a p

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
Missão de Observação Eleitoral  
Manágua, Nicarágua 
Eleições Regionais de 3 de março de 2002 
ensa  (C-007-02) 

CORREM EM AMBIENTE INSTITUCIONAL POLÊMICO 

ão Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
balho conjunto de 18 observadores nas regiões autônomas 
mpanha o desenvolvimento do processo eleitoral em suas 

elatórios recebidos pelos observadores indica que foram 
lacionadas com a distribuição do material eleitoral, o 
s das JRVs, bem como dos policiais eleitorais.  Da mesma 
panhados os testes correspondentes de transmissão de 

s falhas no sistema de recepção de atas que, confiamos, 

 preocupações apresentadas à Missão com relação à 
 eleitoral, especificamente pelo polêmico voto com 
observará esta modalidade de sufrágio com a finalidade de 
da ao exercício legítimo do voto pelos cidadãos da Costa 
 no Estatuto de Autonomia das duas Regiões da Costa 
 na Lei Eleitoral. 

s partidos políticos a agirem com ponderação e no âmbito 
so eleitoral, a fim de não manipular as modalidades do 
fício e não impedindo o exercício do voto com atos de 
 todo processo eleitoral já que atentam contra sua 
 

 de opinião que as autoridades eleitorais regionais e 
idas com a realização livre e transparente dos comícios de 
l nacional se observa a ausência institucional do poder 
e autoridade que administra o processo.  Diante dessa 

idadndo esforços para promover o diálogo e a conciliação, 
nstatou que a falta de disposição para gerar esse espaço de 
oi percebido o agravamento do confronto à medida que se 

eu trabalho de observação do processo com a finalidade de 
articipação dos cidadãos da costa nicaragüense, confiando 
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que serão respeitados o soberano direito ao voto e a realização de eleições livres e 
genuínas. 
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3. Comunicado à Im
4 de março de 2002 
 
 

INSTRUÇÕES CON
NA 

 
 A Missão de Observ
na Nicarágua acompanhou
regiões autônomas do At
internacionais. 
 
 O dia dos comíc
losgísticos e de organizaç
abertura e instalação das 
e que os materiais eleit
constatada a presença de
policiais eleitorais e a part
o processo de contagem e 
 
 Como foi anuncia
modalidades em que foi e
testemunha, denominado 
gênero foram mais freqüe
ao padrão eleitoral mesmo
passado. 
 
 Embora existindo c
um ambiente de polarizaçã
devido à constante difusã
que aceitaram o voto com 
 
 A Missão constat
interpretaram instruções e
Eleitoral (CSE), tiveram um
situação o confronto verba
 
 Assim sendo, a Mis
sobre o impacto negativo 
não devidamente claras qu
o CSE deve desempenhar
dos eventos eleitorais. 
 
 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 
Missão de Observação Eleitoral  
Manágua, Nicarágua 
Eleições Regionais de 3 de março de 2002 
prensa  (C-008-02) 

TRADITÓRIAS AFETAM O PROCESSO ELEITORAL 
REGIÃO ATLÂNTICA DA NICARÁGUA 

ação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
 o desenvolvimento do processo eleitoral de 3 de março nas 
lântico Norte e Sul, com a presença de 18 observadores 

ios se desenvolveu com normalidade em seus aspectos 
ão.  Nos centros de votação visitados constatou-se que a 

Juntas Receptoras de Votos (JRVs) ocorreu no tempo previsto 
orais foram distribuídos sem contratempos.  Também foi 
 mesários, fiscais, representantes de organizações políticas, 
icipação reduzida dos cidadãos.  No encerramento da votação, 
transmissão de resultados foi realizado com normalidade. 

do anteriormente, a Missão da OEA acompanhou as 
xercido o sufrágio, especificamente no tocante ao voto com 
Actas de Promesa de Ley (APL).  Foi constatado que casos do 
ntes nos municípios onde os cidadãos não foram incorporados 
 usando esse método nas eleições gerais de 4 de novembro 

asos isolados em Puerto Cabezas e Bluefields, estes criaram 
o que afetou o processo eleitoral, gerando tensão e incerteza 
o de mensagens contraditórias sobre possíveis sanções aos 
testemunha ou aos que o impediram. 

ou que as contradições no modo como os mesários 
scritas e divergentes dos Magistrados do Conselho Supremo 
 impacto negativo nas JRVs.  Também contribuiu para essa 

l ocorrido entre os fiscais dos partidos políticos. 

são apela às autoridades eleitorais no sentido de refletirem 
que tem sobre todo processo eleitoral a existência de regras 
e impedem sua oportuna difusão e prejudicam o trabalho que 
 como instituição encarregada de administrar a organização 
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 Da mesma forma, a Missão observou que a situação de conflito institucional 
existente no dia da eleição, segundo alguns meios de comunicação regionais, levou a 
mais confrontos entre cidadãos nas JRVs.  Assim, é oportuno aplaudir os cidadãos da 
região por não terem participado dos atos de violência e por agirem de maneira pacífica 
e com apego à lei. 
 
 Conhecidos os resultados já quase em sua totalidade e os virtuais vencedores, a 
Missão confia que a proclamação ocorra o mais breve possível, reconhecendo assim o 
triunfo dos candidatos que receberam o voto dos cidadãos para que os representem nos 
Conselhos Regionais.  A Missão acompanha atentamente a atuação que, nesse sentido, 
deve desempenhar o Conselho Supremo Eleitoral. 
 
 A Missão também se permite fazer um chamamento às autoridades eleitorais 
para que nos próximos comícios na Região da Costa Atlântica sejam incentivados, 
promovidos e difundidos os elementos culturais dos grupos étnicos, envolvendo-os 
ainda mais nas tarefas próprias de organização e difusão do processo eleitoral. 
 
 Finalmente, a Missão agradece os Governos da Suécia, Japão, Noruega e Estados 
Unidos pelo apoio financeiro, que permitiu levar a bom termo o acompanhamento dos 
cidadãos nicaragüenses nesta etapa de sua vida democrática. 
 

**********
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Organização dos Estados Americanos 

 
4. Comunicado à Imprensa www.oas.org (C-055/02) 
13 de março de 2002 
 
 

A MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL DA OEA NA NICARÁGUA 
PROPÕE REVISÃO DO ATUAL REGIME ELEITORAL 

 
 A Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
na Nicarágua propôs hoje a revisão a curto prazo do atual regime eleitoral nicaragüense 
por parte de todos os atores nacionais, a fim de gerar reformas que permitam 
solucionar os atuais problemas enfrentados pelo poder eleitoral do país. 
 
 Ao apresentar ao Conselho Permanente da OEA um relatório verbal das eleições 
regionais realizadas na Costa Atlântica em 3 de março passado, o Chefe da Missão, 
Senhor Santiago Murray, declarou ter sido constatada “a precariedade da capacidade 
institucional do Conselho Supremo Eleitoral (CSE) da Nicarágua, que não conseguiu 
concertar acordos entre seus integrantes, apesar de contar com as ferramentas que 
como corpo colegiado lhe correspondem”. 
 
 Por outro lado, a Missão manifestou estar de acordo com a reunião, ontem, dos 
Magistrados do CSE, a fim de dar início ao processo regulamentar para a proclamação 
dos candidatos eleitos.  “Confiamos que a unidade do corpo colegiado não volte a ser 
interrompida e, assim, seja obtida a continuidade de suas funções constitucionais”, 
acrescentou Murray. 
 
 A Missão destacou também o papel das autoridades eleitorais regionais e 
municipais que, em sua maioria, demonstraram o compromisso de levar a bom termo o 
processo eleitoral.  A Missão contou com a participação de 18 observadores de oito 
Estados membros da OEA, além de Espanha, Japão, Noruega e Suécia. Os observadores 
se estabeleceram em três subsedes, uma em Manágua e duas nas Regiões Autônomas 
do Atlântico (Norte e Sul). 
 
 Na sessão do Conselho Permanente, o Embaixador Representante Permanente da 
Nicarágua junto à OEA, Lombardo Martínez, afirmou que seu governo “está plenamente 
consciente dos enormes problemas e desafios no processo de desenvolvimento das 
instituições democráticas e republicanas”. 
 
 Em sua intervenção, o diplomata nicaragüense citou o Presidente Enrique 
Bolaños, que ao assumir seu mandato, disse estar “firmemente comprometido em 
promover uma profunda modernização dos Poderes Judiciário e Eleitoral e da 
Controladoria da República, a fim de torná-los mais democráticos, participativos e 
profissionais, como parte desta nova era”. 
 
 
CP10655P05 

 

http://www.oas.org/
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