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APRESENTAÇÃO 

 
 
 Este documento é o texto completo do Relatório da Missão de Observação 
Eleitoral (MOE/OEA) no Peru, sobre o trabalho de observação das eleições gerais de 
2001.  No Trigésimo Primeiro Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral, 
realizada em San José, Costa Rica, de 3 a 5 de junho de 2001, o Secretário-Geral 
considerou oportuno que os Chanceleres presentes dispusessem de um relatório 
executivo (Anexo 1), o qual foi apresentado pelo Chefe da MOE e ex-Chanceler da 
Guatemala, Doutor Eduardo Stein Barillas. 
 
 Este balanço de todo o trabalho de observação eleitoral da OEA permitiu ao 
Secretário-Geral informar oportunamente sobre a conclusão de uma etapa de um ano de 
grande dinamismo no que se refere à colaboração e ao compromisso da Organização dos 
Estados Americanos com a reconstrução da democracia no Peru, atendendo ao mandato 
a ele atribuído pela Assembléia Geral de Windsor, Canadá, que, com base no relatório da 
Missão de Observação Eleitoral do ano 2000, levou à constituição da Missão de Alto Nível 
e da Mesa de Diálogo patrocinadas pela OEA. 
 
 O esquema deste relatório descreve as etapas cumpridas e os assuntos 
considerados pela MOE em seguimento a um processo extraordinário, prosseguindo com 
a constituição da Missão, no primeiro e no segundo turnos das eleições, além da 
coordenação com instituições nacionais e internacionais de observação e assistência 
técnica eleitoral, tais como as Nações Unidas, a Fundação Internacional para Sistemas 
Eleitorais (IFES), o Centro de Assessoria e Promoção Eleitoral (CAPEL).  A Asociación 
Civil Transparencia, o Consejo por la Paz, o National Democratic Institute/Carter Center 
e a União Européia. 
 
 Nesse sentido, o relatório faz a comparação entre o ambiente que comprometeu 
a eleição do ano 2000 e o ambiente totalmente oposto em que se realizaram as eleições 
gerais de 2001.  As informações foram organizadas e distribuídas em duas partes 
distintas porém complementares entre si, que falam do contexto jurídico e político que 
caracterizou tanto o primeiro turno eleitoral quanto o segundo.  Também destaca a 
imparcialidade do Governo de Transição, que pôde superar em tão curto prazo os 
desafios relacionados com os temas fundamentais, que envolveram o ambiente político e 
judicial do processo eleitoral.  Especialmente nos referimos aos casos suscitados pela 
revelação dos vídeos sobre atos de corrupção que foram divulgados ao longo do 
processo e que um Poder Judiciário renovado se encarregou de tramitar devidamente.  
Também nos referimos à maneira de o Governo de Transição resolver situações críticas 
a que a referida revelação deu origem e que, chegado o momento, afetou a 
institucionalidade do país, em meio a um processo eleitoral em andamento. 
 
 O documento também inclui o acompanhamento da evolução e comprovação dos 
componentes técnicos do processo eleitoral a cargo do Escritório Nacional de Processos 
Eleitorais (ONPE) e relacionados com capacitação, logística, cômputo dos votos e meios 
de comunicação, observados com o mesmo rigor que no ano passado.  Finalmente, o 
relatório apresenta um balanço que poderia ser de utilidade para as autoridades 
eleitorais e para o Governo nos futuros processos que impliquem a vida democrática do 
Peru. 
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 Essa Missão Eleitoral da OEA apresentou doze relatórios de andamento (Anexo 2) 
que sucessivamente revelam, de maneira quase fotográfica, o trabalho de comprovação 
realizado pela MOE nos dois turnos eleitorais, salientando de que modo, uma semana 
antes do segundo turno, todos os elementos técnicos para a votação e o cômputo dos 
votos se achavam preparados e haviam sido plenamente comprovados no simulacro 
nacional de votação, de acordo com a lei realizado no domingo 27 de maio. 
 
 Pode-se concluir que, nestas eleições, a MOE encontrou ambiente 
diametralmente oposto ao do ano passado.  Cumpre salientar que o Secretário-Geral 
dispôs que a Missão de Observação deste ano tivesse a mesma composição da que 
observou as aleijões de 2000, o que permitiu que o grupo de trabalho tivesse uma visão 
comparada dos dois processos e, por conseguinte, fizesse a correspondente avaliação. 
 
 Como se evidencia neste relatório, o saldo de todo o processo das eleições gerais 
de 2001 é positivo.  Por conseguinte, de acordo com os padrões internacionais, 
considera-se que as eleições foram livres e justas.  Desse modo, o Peru comprovou, 
perante a comunidade internacional, que retomou o caminho democrático e se converte 
em indiscutível referência para a Região e o Hemisfério, demonstrando que a 
democracia, mais que um anseio, é uma realidade, e que, para a consolidação 
institucional de um país, a política e o compromisso do cidadão podem coexistir. 
 
 

CAPÍTULO I.  PROCESSO ELEITORAL 
 
 
 Em 14 de setembro de 2000, teve início no Peru profunda modificação de sua 
organização político-administrativa, em conseqüência da divulgação de um vídeo em que 
o ex-assessor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, entregou 15 mil dólares ao ex-
congressista Alberto Kouri Bumachar para que se unisse à bancada do Perú 2000.  O 
impacto da transmissão desse vídeo evasivo acabou por ter alcance transcendente. 
 
 Foi nesse momento que o Presidente Alberto Fujimori decidiu reduzir seu recém-
iniciado terceiro mandato de cinco anos para um ano e convocar novas eleições para o 
ano 2001, anunciando que não participaria delas e entregaria o poder no dia 28 de julho 
seguinte a quem fosse eleito.  Em fins de novembro de 2000, o então Presidente 
Fujimori, estando ele no Japão, apresentou sua renúncia ao cargo de Presidente da 
República.  O Congresso elegeu um Governo de Transição, que assumiu seu mandato 
para o período de 1 de dezembro de 2000 a 28 de julho de 2001.  Ante a renúncia dos 
dois Vice-Presidentes, respeitando a ordem constitucional, e com base no artigo 115 da 
Carta Magna, foi estabelecido um esquema de sucessão que levou à nomeação do 
Presidente do Congresso, Valentín Paniagua Corazao, para Presidente da República.  O 
Presidente Paniagua ratificou a convocação das eleições gerais para 8 de abril de 2001. 
 
A. CONTEXTO JURÍDICO 
 

 No contexto constitucional peruano, define-se como função primordial do 
Sistema Eleitoral assegurar que as eleições traduzam a expressão da livre 
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vontade do cidadão e que os resultados dos escrutínios sejam o reflexo fiel e 
oportuno da vontade do eleitor expressa nas urnas.  Para o cumprimento dessa 
máxima constitucional, prevê-se a existência de três entidades básicas que 
constituem o Sistema Eleitoral e a elas é conferida autonomia em relação ao 
Governo para que se encarreguem da organização e fiscalização do processo 
eleitoral, bem como da administração da justiça em matéria eleitoral. 
 

Esta versão está sujeita a revisão e não se encontra disponível para o público, dependendo de consideração do Conselho Permanente. 



 
 
 

-4- 
 

1.  Composição do Sistema Eleitoral 
 
 O Sistema Eleitoral peruano é constituído por autoridades autônomas que 
exercem diferentes funções no processo eleitoral e que, em estreita coordenação entre 
si, planejam e desenvolvem as atividades necessárias à realização das eleições. 
 
 São integrantes do Sistema Eleitoral os seguintes organismos permanentes:  a 
Junta Nacional de Eleições (JNE), o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) e 
o Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (RENIEC).  São órgãos de caráter 
temporário, constituídos para cada processo, os Juntas Eleitorais Especiais (JEE) e os 
Escritórios Descentralizados de Processos Eleitorais (ODPE).  As atribuições desses 
organismos se acham consignadas na Constituição Política do Peru, bem como nas leis 
orgânicas pertinentes. 
 
a.  Junta Nacional de Eleições (JNE) 
 
 A JNE exerce, entre outras funções, a fiscalização da votação, a administração da 
justiça em matéria eleitoral e a proclamação oficial dos candidatos.  A autoridade 
máxima é composta por um plenário de cinco membros eleitos, em votação secreta, 
pelos membros da Corte Suprema da República, da Junta de Procuradores Supremos, do 
Colégio de Advogados de Lima, pelos decanos das faculdades de direito das 
universidades públicas, em conjunto, e pelos decanos das faculdades de direito das 
universidades privadas, também em conjunto.  A JNE toma suas decisões por maioria 
absoluta. 

 
b. Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) 
 
 O ONPE é um organismo autônomo e descentralizado que constitui a autoridade 
máxima no que se refere à organização dos processos eleitorais, de referendos e de 
outros tipos de consulta popular.  Essa entidade é dirigida por um chefe nomeado pelo 
Conselho Nacional da Magistratura por um período renovável de quatro anos. 
 
c. Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (RENIEC) 
 
 O RENIEC é um organismo público autônomo e descentralizado que se encarrega 
da identificação de eleitores.  Entre suas funções, incluem-se a elaboração e atualização 
do cadastro eleitoral e a verificação de assinaturas para todos os fins eleitorais.  O Chefe 
do RENIEC é a sua autoridade máxima e é nomeado pelo Conselho Nacional da 
Magistratura dentre três candidatos propostos pela Comissão Consultiva do próprio 
RENIEC, por um período renovável de quatro anos. 
 
d. Juntas Eleitorais Especiais (JEE) 
 
 As Juntas Eleitorais Especiais desempenham, entre outras funções, a fiscalização 
em suas respectivas jurisdições.  Suas atribuições são enumeradas no artigo 36 da Lei 
Orgânica da Junta Nacional de Eleições e sua vigência é determinada até a proclamação 
dos candidatos e a entrega de suas respectivas credenciais.  Cada JEE é constituída de 
três membros.  Um deles é nomeado pela Corte Superior da circunscrição 
correspondente e os outros dois, escolhidos em ato público, mediante sorteio, de uma 
lista de 25 cidadãos residentes na circunscrição da JEE. 
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e. Escritórios Descentralizados de Processos Eleitorais (ODPE) 
 
 Para cada processo eleitoral, são constituídos os ODPE nas suas respectivas 
circunscrições eleitorais.  O Chefe do ONPE determina o número, a localização e a 
organização dos ODPE, que desempenham funções essencialmente administrativas e 
tomam as medidas necessárias para o desenvolvimento dos processos eleitorais de 
acordo com as diretrizes do ONPE. 
 
 Apresenta-se a seguir um esquema que representa a coordenação entre os 
organismos que constituem o Sistema Eleitoral: 
 
 
 
 
 
 
 

Eleitoral
 

Sistema 
 
 JNE, ONPE e RENIEC

JEE, ODPE
Órgãos Eleitorais Permanentes: 

 Órgãos Eleitorais Temporários:
 
 
 
da  

PresidentePresidente  2 Membros titulares
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JEEJEEODPE ODPE 
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ufragio

• Proclamación de resultados 
oficiales

JNE
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2. REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 
 
 De acordo com a avaliação efetuada pela MOE do processo eleitoral peruano do 
ano 2000, atendendo às recomendações da Mesa de Diálogo patrocinada pela OEA, 
foram submetidas à consideração dos interessados no processo diversas propostas que 
orientaram as emendas constitucionais e jurídicas, dentre as quais se destacam as 
seguintes: 

 
a. Artigo 112 da Constituição Política do Peru  

 
 (Publicada em 5 de novembro de 2000).  Mediante a emenda desta disposição 
constitucional, elimina-se a reeleição presidencial imediata.  Entretanto, transcorrido 
outro período constitucional, o ex-presidente pode se candidatar novamente, observadas 
as mesmas condições. 

 
b. Artigo 191 da Lei Orgânica Eleitoral  

 
 (Publicada em 18 de novembro de 2000).  La emenda a este artigo inclui as 
seguintes disposições: Permite-se a divulgação e publicação de pesquisas e projeções 
dos resultados eleitorais pelos meios de comunicação até o domingo anterior à data das 
eleições (anteriormente, o prazo estabelecido era de até 15 dias antes da data das 
eleições.  Essa disposição reduziu o prazo a uma semana). 

 
Originalmente, a emenda a este artigo dispunha o estabelecimento do que se 

conhecia como “silêncio informativo”, que proibia a divulgação, no dia das eleições, das 
projeções baseadas na amostragem das atas ou resultados de pesquisas de “boca de 
urna”, ou até que o ONPE desse a conhecer os resultados de sua primeira contagem 
rápida, ou a partir das 22 horas do dia das eleições.   Essa disposição foi posteriormente 
matéria de uma ação de inconstitucionalidade promovida pela Defensoria Pública, 
solucionada pelo Tribunal Constitucional em 4 de abril de 2001.  A Corte levantou a 
proibição resolvendo que:  “Ao serem proibidas as projeções, o que fica proibido é o 
direito de pensar, pois o que a norma proíbe é a realização da projeção dos resultados, 
negando o direito a interpretá-los, ou seja, a traduzir os resultados numéricos em 
projeções mediante uma simples operação mental matemática...”.  Nesse sentido, a 
Corte considerou que a disposição impugnada contrariava o princípio da liberdade de 
pensamento e de informação, valores básicos que se acham protegidos pela Constituição 
peruana e que constituem um mecanismo de controle dos governantes para evitar 
arbitrariedades no exercício do poder.   

 
Foram aprovadas novas normas para a divulgação e publicação de pesquisas, 

motivo por que foi estabelecida a obrigação, por parte das pessoas ou instituições que 
realizem e divulguem pesquisas eleitorais, de se credenciarem junto à JNE.  Além disso, 
foi estabelecido que, ao divulgarem essas entidades suas pesquisas, deverá ser incluída 
a ficha técnica de dados referentes ao trabalho e à identificação completa da empresa 
pesquisadora.  Desse modo, o controle dessas empresas ficou a cargo da JNE. 

 
c. Artigo 192 da Lei Orgânica Eleitoral  
 
(Publicada em 18 de novembro de 2000). Mediante a emenda a este artigo, estabelece-
se a imparcialidade dos meios de informação do Estado.  Anteriormente, a lei não previa 
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a suspensão da publicidade eleitoral veiculada pelos meios de informação do Estado.  
Cria-se desse modo a proibição para o governo de efetuar qualquer tipo de publicidade 
estatal seja qual for o meio de comunicação, uma vez que se tenha feito a convocação 
para as eleições, salvo nos casos de premente necessidade ou de utilidade pública, sob 
estrita vigilância da JNE ou da JEE, conforme o caso. 

 
d. Artigo 194 da Lei Orgânica Eleitoral  
 
(Publicada em 18 de novembro de 2000).  A emenda a este artigo inclui normas 
concretas para a ampliação e regulamentação do espaço gratuito eleitoral.  
Anteriormente, a Lei Orgânica Eleitoral não regulamentava esse assunto com exatidão.  
A partir da reforma, foram estabelecidas novas normas destinadas a conseguir acesso 
mais amplo e eqüitativo dos partidos políticos aos espaços abertos nos meios de 
comunicação, conforme se indica a seguir: 

 
Estendeu-se a cobertura à televisão de sinal aberto e a estações de rádio, 

públicas e privadas, de cobertura nacional, distribuída eqüitativamente entre os partidos 
políticos, grupos independentes ou alianças participantes do processo eleitoral, sem 
custo algum, por um espaço de 10 minutos, a partir de 60 dias antes do dia e da hora 
assinalados na lei (24 horas antes do dia da votação). 

 
• Os espaços eleitorais gratuitos são concedidos rotativamente mediante sorteio, a 

ser realizado pelo ONPE na presença de representantes dos partidos, 
observadores e representantes dos meios de comunicação. 

• No caso de haver segundo turno, o espaço eleitoral gratuito será regulamentado 
da mesma forma. 

• Mediante a Resolução 065-2001-JNE, publicada em 19 de janeiro de 2001, 
determinou-se que os aspectos relativos a esse tema serão regulamentados por 
intermédio da JNE. 

 
e. Artigo 291, alínea f, da Lei Orgânica Eleitoral  
 
(Publicada em 18 de novembro de 2000).  A lei não previa a entrega de cópia da ata 
eleitoral aos partidos políticos. Mediante a emenda a este artigo, ordena-se que se 
ponha à disposição das organizações políticas em conjunto uma cópia da ata eleitoral, 
em conformidade com o mecanismo que, em conjunto, determinem os representantes 
legais dos partidos. Não obstante o acima exposto, nestas eleições, os partidos políticos 
não chegaram a um consenso quanto a qual entidade receberia a referida ata (também 
conhecida como “sexta ata”), motivo por que foi devolvida ao ONPE com o material 
remanescente. 
 
f. Artigo 315 da Lei Orgânica Eleitoral  
 
(Publicada em 18 de novembro 2000).  Ante a confusão causada pela falta de 
regulamentação de um caso em que haja, numa ata eleitoral, discrepâncias entre o 
número de votantes e o número de votos contados, estabeleceu-se que, no caso de uma 
ata não consignar o número de votantes, considera-se que esse número seja a soma 
dos votos.  No caso de dois tipos de eleição, se houver diferença entre as respectivas 
somas, será adotado o número maior.  Se esse número for maior que o número de 
eleitores habilitados inscritos, será anulada a parte pertinente da ata.  Esse tema foi 

Esta versão está sujeita a revisão e não se encontra disponível para o público, dependendo de consideração do Conselho Permanente. 



 
 
 

-8- 
 

abordado de maneira mais específica na Resolução 206-2001-JNE, mediante a qual a 
Junta Nacional de Eleições expediu disposições específicas para o cômputo dos 
resultados, prevendo diferentes suposições no caso de as atas eleitorais apresentarem 
discrepâncias entre o número de votos e o número de eleitores habilitados inscritos na 
mesa eleitoral.  Foram do mesmo modo estabelecidos os procedimentos a serem 
observados, tanto pelos ODPE como pelas JEE para a revisão e anulação, conforme o 
caso, das atas que apresentassem essa irregularidade. 
g. Artigo 24 da Lei Orgânica da Junta Nacional de Eleições  
 
(Publicada em 18 de novembro de 2000).  Mediante a emenda a este artigo, foi 
restabelecido o sistema de votação da JNE, que requer um quórum para as sessões do 
plenário de quatro membros e para a adoção de decisões ou o proferimento de sentença 
e o pronunciamento da maioria simples dos membros participantes, salvo exceções 
legais. 
 
h. Artigo 116 da Lei Orgânica Eleitoral 
 
 (Publicada em 29 de dezembro de 2000).  A emenda a este artigo aumenta a 
proporcionalidade de homens e mulheres nas listas de candidatos ao Congresso a 30%.  
A norma anterior, previa uma proporcionalidade de 25% de mulheres ou de homens, 
que necessariamente deviam ser incluídos nas listas de candidatos ao Congresso de 
suas respectivas circunscrições.   

 
i Artigo 21 da Lei Orgânica Eleitoral  
 
(Publicada em 29 de dezembro de 2000).  Anteriormente, a legislação adotava o sistema 
de Distrito Eleitoral Único.  Hoje, em decorrência da emenda a este artigo, adota-se o 
sistema de Distrito Eleitoral Múltiplo para a eleição de congressistas, aplicando-se o 
sistema de coeficiente eleitoral, com voto preferencial opcional duplo, salvo nos distritos 
eleitorais em que são eleitos menos de dois congressistas, caso em que há um só voto 
preferencial opcional. 
 
 Com a adoção dessas emendas, foram solucionados alguns dos assuntos que 
exigiam atenção imediata, ficando selado o compromisso a cargo do Governo de 
Transição de assegurar a legalidade das eleições e de permitir que as instituições 
eleitorais cumprissem livremente suas funções a fim de conseguir um processo legítimo 
e transparente. 

 
B. SITUAÇÃO PRÉ-ELEITORAL 
 
1. Ambiente político 
 

 Desde a chegada da MOE ao Peru em 20 de fevereiro último, os observadores 
mantiveram os contatos necessários com as autoridades do Governo a fim de 
conseguir as mais amplas informações sobre o ambiente político prevalecente em 
relação às eleições.  Verificou-se com satisfação nessas reuniões a disposição do 
Governo de partilhar informações que foram de grande valor para o cumprimento 
dos objetivos da MOE. 
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 Comparativamente às eleições do ano 2000, destaca-se a postura do Governo de 
Transição, que conseguiu se manter à margem do processo eleitoral, permitindo que as 
autoridades eleitorais se desempenhassem com total autonomia ante os poderes 
públicos.   
 
a. Atitude do Governo ante o Processo Eleitoral 

 

 A MOE pôde comprovar a estrita neutralidade que o Governo e o aparato do 
Estado demonstraram durante a campanha eleitoral, o que permitiu às entidades 
eleitorais operar com total independência do Executivo.  Desse modo, foi cumprido 
um dos principais aspectos considerados na Mesa de Diálogo patrocinada pela OEA.  
Uma prova disso é que as únicas denúncias de intervenção eleitoral referem-se a 
fatos isolados que comprometeram autoridades locais eleitas anteriormente ao 
Governo de Transição. 

 

 O Governo de Transição expediu diversas disposições de caráter obrigatório, 
mediante a promulgação de decretos, resoluções e diretrizes destinados a assegurar 
a neutralidade e a transparência dos organismos, funcionários e servidores públicos 
do Poder Executivo.  Dentre essas disposições destacam-se as seguintes: 

 

• A proibição do uso de recursos públicos em propaganda eleitoral. 
• A proibição de propaganda política que utilize os meios de comunicação de 

propriedade do Estado. 
• A obrigação de manter uma conduta neutra ao prestar informações a respeito 

das opiniões divulgadas pelos meios de comunicação de propriedade do Estado. 
• A proibição expressa de interferir ou exercer pressão durante o processo. 
• A obrigação de facilitar o fluxo nas comunicações. 
• A proibição de limitar o exercício do direito a reunião. 
• A obrigação de se conduzir com neutralidade no recebimento de queixas e 

denúncias por parte de partidos políticos e de cidadãos. 
 

 Desse modo, o Governo de Transição, além de acompanhar e de apoiar o 
desenvolvimento do processo eleitoral, procurou enfrentar o desafio de criar as 
condições para que as outras instituições do Estado dessem início a processos de 
renovação que lhes permitisse assegurar sua independência.  São especialmente de 
grande importância os esforços dedicados ao fortalecimento da justiça e ao combate à 
corrupção, empenho sem o qual a renovação das entidades eleitorais e a depuração do 
próprio processo eleitoral teriam sido impraticáveis. 
 
 A MOE salientou a normalidade observada quanto à situação da ordem pública.  
Nos dias anteriores à realização do primeiro turno, graças à oportuna intervenção de 
autoridades do Governo, foram solucionados os problemas surgidos na localidade de 
Moyobamba, Departamento de San Martín, que ameaçavam impedir a realização das 
eleições nessa área.  A MOE também sugeriu que se desse prioridade ao debate sobre os 
lamentáveis atos violentos destinados a impedir a realização de comícios de alguns 
candidatos, tais como os atos praticados contra a candidata Lourdes Flores no decorrer 
de sua campanha. 
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b. O Poder Judiciário e o Ministério Público 

 
 Com o advento do Governo de Transição, o Poder Judiciário e o Ministério 
Público recuperaram a plena autonomia que a Constituição Pública lhes atribui, 
depois de anos de subordinação a comissões interventoras.  Isso permitiu que, 
paralelamente ao desenvolvimento do processo eleitoral, a justiça continuasse 
a adiantar as investigações e os processos judiciais destinados a esclarecer e 

punir os casos de corrupção revelados pelos vídeos preparados pelo ex-
assessor presidencial Vladimiro Montesinos, mais conhecidos no Peru como 

vladivideos, cuja divulgação acompanhou o processo eleitoral. 
 
c.  Avaliação dos organismos eleitorais por parte das forças políticas e dos cidadãos 

 
 A MOE destacou o empenho do ONPE e da JNE em organizar as eleições e em 
oportunamente prestar as devidas informações ao público sobre os principais 
assuntos relacionados com as eleições.  O desempenho correto das atuais 
autoridades eleitorais foi claramente reconhecido e apreciado pelos cidadãos, 78% 
dos quais, de acordo com uma pesquisa da empresa IMASEN de 12 de março último, 
aprovaram a gestão tanto da JNE como do ONPE.  Cumpre lembrar que as entidades 
eleitorais, além de se reestruturarem (por exemplo, substituíram 78% de seus 
funcionários), tiveram de se responsabilizar pelo cumprimento de minucioso 
calendário e, ao mesmo tempo, melhorar sua credibilidade perante a opinião pública.   

 
 A MOE observou com satisfação o alto grau de coordenação e apoio 

mútuos existente entre a JNE e o ONPE, e também viu como fator positivo que 
a relação entre os representantes dos partidos políticos e o ONPE tivesse 

finalmente encontrado os canais de comunicação necessários para o 
intercâmbio oportuno de opiniões. 

 
 

CAPÍTULO II.  A MISSÃO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL DA OEA 

ANTE O PRIMEIRO TURNO ELEITORAL 

 
 O Governo peruano, reconhecendo a importância da função que desempenha a 
observação eleitoral nos processos democráticos, fez um convite formal ao Secretário-
Geral da OEA, no dia 7 de dezembro de 2000, por intermédio do Presidente do Conselho 
de Ministros e Ministro de Estado das Relações Exteriores do Peru, Embaixador Javier 
Pérez de Cuéllar, para que observasse as eleições gerais.  O Secretário-Geral aceitou 
esse convite e comunicou sua disposição de organizar uma Missão, que se instalou no 
Peru desde a etapa pré-eleitoral até a conclusão das eleições, tendo como instrumento 
de referência tanto o Acordo entre a Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos e o Governo do Peru sobre privilégios e imunidades dos observadores 
eleitorais, como o Acordo entre a Junta Nacional de Eleições e a Secretaria-Geral da OEA 
sobre o Procedimento de Observação. 
 
 Os objetivos gerais da MOE eram observar o processo eleitoral de maneira 
integral e constatar as garantias para que o mesmo se desenvolvesse de maneira 
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transparente, ao mesmo tempo verificando se havia as condições para que o voto fosse 
emitido pelos cidadãos em ambiente de liberdade e democracia. 
 
 Os objetivos específicos da MOE eram os seguintes: 
 

• Observar o comportamento dos participantes do processo eleitoral a fim de 
verificar a correspondência entre este e as normas eleitorais vigentes. 

 
• Colaborar com as autoridades governamentais, eleitorais e partidárias, e com a 

população em geral, a fim de assegurar a imparcialidade e confiabilidade do 
processo eleitoral. 

 
• Contribuir para a garantia de uma atmosfera de confiança pública e estimular a 

participação do cidadão. 
 

• Colocar-se à disposição dos participantes do processo a fim de contribuir para 
que fossem respeitados os procedimentos estabelecidos nas normas legais e para 
que fossem estas as utilizadas na solução de controvérsias. 

 
• Expressar o apoio internacional que existe em favor do processo eleitoral. 
• Formular conclusões e recomendações a fim de contribuir para o aperfeiçoamento 

do Sistema Eleitoral 
 
A. CONSTITUIÇÃO DA MOE 
 
 Esta Missão de Observação Eleitoral do Secretário-Geral da OEA (MOE), do 
mesmo modo que a das eleições gerais do ano 2000, foi chefiada pelo ex-Ministro das 
Relações Exteriores da Guatemala, Eduardo Stein, acompanhado do Especialista 
Principal da Unidade para a Promoção da Democracia da OEA (UPD), Diego Paz, como 
Chefe Adjunto.  Os dirigentes nomeados e a Coordenadora Executiva da UPD, Elizabeth 
Spehar, visitaram Lima na semana iniciada em 5 de fevereiro, ocasião em que se 
reuniram com as autoridades eleitorais e autoridades governamentais, militares e 
eclesiásticas, bem como com representantes de organizações da sociedade civil e dos 
meios de comunicação, a fim de dar início à instalação da MOE. 

 
 A MOE chegou ao Peru na terça-feira 20 de fevereiro e estabeleceu uma equipe 
central em sua sede principal na cidade de Lima.  Para melhor cumprimento de seus 
objetivos, a MOE foi estruturada como mostra o organograma correspondente (Anexo 
3). 
 
 A equipe multidisciplinar da MOE era constituída de 125 pessoas provenientes 
dos seguintes países:  Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, El Salvador, 
Estados Unidos, França, Finlândia, Guatemala, Japão, México, Nicarágua, Noruega, 
Panamá, Paraguai e Uruguai, distribuídas em 13 sedes regionais:  Lima, Callao, 
Cajamarca, Ayacucho, Cuzco, Chiclayo, Huancayo, Huaráz, Iquitos, Arequipa, Piura, 
Puno e Trujillo.  A MOE realizou três sessões de capacitação destinandas aos 
observadores contratados e aos voluntários. 
 
B. CORDENAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE OBSERVAÇÃO 

ELEITORAL 
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 Desde sua chegada ao Peru, a MOE manteve reuniões de coordenação com as 
instituições que prestam assistência técnica ao Escritório Nacional de Processos 
Eleitorais (ONPE) e à Junta Nacional de Eleições (JNE), com a finalidade de manter 
melhores informações sobre os progressos alcançados e as dificuldades encontradas ao 
longo do processo.  Essas instituições eram as Nações Unidas (ONU), a Fundação 
Internacional para Sistemas Eleitorais (IFES) e o Centro de Assessoria e Promoção 
Eleitoral (CAPEL) do Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH). 
 
 A Missão das Nações Unidas prestou assistência técnica ao ONPE nas áreas de 
gestão eleitoral, informática, formação e capacitação, bem como em aspectos jurídicos e 
de reforma institucional.  Para a realização das tarefas de que foram incumbidas, as 
Nações Unidas, por intermédio de uma missão destacada para o Peru, trabalharam em 
coordenação com os peritos da IFES. 
 
 Por sua vez, a IFES, em coordenação com as Nações Unidas, prestou assistência 
técnica e apoio institucional aos Escritórios Descentralizados de Processos Eleitorais 
(ODPE) em seus planos de distribuição e recolhimento de materiais; planos de 
contingência; acondicionamento de escritórios e centros de votação; e capacitação de 
mesários e coordenadores.  O IFES também apoiou o ONPE nos preparativos dos 
simulacros nacionais, programas de capacitação para mesários e coordenadores, bem 
como na área de informática. 

 
 O Centro de Assessoria e Promoção Eleitoral (CAPEL) prestou assistência técnica 
à JNE definindo, juntamente com o plenário desse organismo, que seu trabalho seria 
destinado a apoiar sua função de fiscalização.  Para essa finalidade, o CAPEL destacou 
uma equipe de consultores para Lima e outras cidades do país, desse modo prestando 
valiosa colaboração para que neste processo eleitoral, diferentemente do realizado no 
ano passado, a JNE de fato exercesse sua função de fiscalização da legalidade do 
mesmo. 
 
 A MOE manteve constante comunicação com as missões de observação eleitoral 
tanto nacionais como internacionais.  As missões de observação nacionais eram a 
Asociación Civil Transparencia e o Consejo por la Paz.  As missões de observação 
internacionais eram o National Democratic Inatitute/Carter Center e a União Européia.  A 
coordenação com essas instituições permitiu à MOE partilhar experiências e opiniões 
para a confirmação de seu próprio diagnóstico e para a transmissão deste às 
autoridades em busca de soluções para as dificuldades observadas. 

 
 A Asociación Civil Transparencia1/ era a missão de observação eleitoral com 

maior número de membros, havendo distribuído pelo país mais de 20.000 observadores 

                                                      
 1. A Asociación Civil Transparencia foi formalmente constituída em julho de 1994.  Um de seus 

objetivos é despertar a consciência cívida do cidadão para que exerça o direito de voto.  Uma de suas 
funções é colaborar com as autoridades eleitorais a fim de conseguir que os processos democráticos 
reflitam a livre vontade do cidadão. 
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voluntários no dia das eleições, e realizado uma contagem rápida de votos, com uma 

amostra de 1.454 mesas eleitorais. 

 

 Além da observação eleitoral, o Consejo por la Paz2/ realizou, no processo das 

eleições de 2001, uma campanha de capacitação do eleitorado mediante a distribuição 

de folhetos com instruções para os eleitores. 

 

 A União Européia destacou um grupo de observação para o Peru, com o objetivo 
de acompanhar de perto o processo eleitoral de 2001.  Essa missão esteve presente nos 
Departamentos de Lima, La Libertad, Loreto, Arequipa, Ayacucho e Puno.  Era 
constituída de uma Unidade Central de seis pessoas, liderada pela Chefe da Missão, Eva 
Zetterberg, Vice-Presidente do Parlamento Sueco, doze peritos contratados a longo 
prazo e 33 observadores para o dia das eleições.  A missão apresentou três relatórios no 
decorrer de sua observação do processo do primeiro turno eleitoral. 

 
 A missão do National Democratic Institute/Carter Center, era constituída por 
essas duas organizações não-governamentais sediadas nos Estados Unidos, que 
conjuntamente participaram para a consecução do objetivo comum de impulsionar o 
desenvolvimento democrático dos países que solicitam a observação de seus processos 
eleitorais.  Nos dias anteriores ao primeiro turno das eleições, a missão foi ampliada, 
passando a ser uma delegação de 30 líderes políticos internacionais e peritos eleitorais, 
dirigida pelo ex-Presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter. 
 
C. OBSERVAÇÃO TÉCNICA DO PROCESSO 
 
 Foram identificados assuntos que, por sua importância no processo eleitoral, 
requereriam acompanhamento especializado.  Para uma observação integral dos 
aspectos de maior importância do desenvolvimento das eleições, a estrutura da Missão 
incluía as áreas de logística, capacitação, informática, meios de comunicação e 
denúncias.  Cada uma dessas áreas foi dirigida por um especialista na matéria. 
 
1. logística eleitoral 
 
 O ONPE desenvolveu um Plano Geral de Eleições no qual foram efetivamente 
distribuídos os papéis eleitorais a serem desempenhados.  Também estabeleceu um 
organograma fundamentado em gerências de coordenação e operacionais, que se 
desdobravam em gerências por circunscrição eleitoral, que dispunham de 49 Escritórios 

                                                      
 2. O Consejo por la Paz é uma entidade constituída de várias instituições peruanas – treze Conselhos 

Regionais e Comitês pela Paz, distribuídos por todo o país.  Dedica-se à vigilância dos direitos 
humanos e à construção de uma cultura de paz no âmbito da democracia. 
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Descentralizados de Processos Eleitorais (ODPE), distribuídos pelo país segundo as 
necessidades reveladas pelo cadastro eleitoral.3/  Como parte das medidas adotadas 
para assegurar o desempenho correto das entidades eleitorais e recuperar a confiança 
dos cidadãos em suas instituições, tanto o ONPE como a JNE tomaram medidas 
decisivas, tais como a substituição de 78% do pessoal permanente do ONPE e a 
contratação de uma empresa privada para que, mediante concurso, recrutasse, 
selecionasse e contratasse o pessoal temporário que trabalharia no decorrer das eleições 
gerais. 
 
a. Plano Geral Eleitoral do ONPE 
 
 O Plano Operacional foi executado segundo cronogramas específicos de 
atividades, por intermédio da Gerência de Gestão e três subgerências especializadas 
subordinadas ao ONPE. 
 
 A Gerência de Gestão é a unidade operacional encarregada de executar e 
acompanhar a organização do processo, como um todo, e de assessorar os ODPE 
encarregados de organizá-lo.  Divide-se em três subgerências: 

 
i. Subgerência de Planejamento:   
 
 que se encarrega de elaborar os planos operacionais, cronogramas das 
atividades, tabelas de recursos, mapas das rotas de distribuição e recolhimento dos 
funcionários e do material eleitoral, bem como o plano de contingência para os meios de 
transporte do material destinado às áreas de difícil acesso. 
 
ii. Subgerência de Operações e Logística:  
 
  que se encarrega de recolher, organizar, empacotar e distribuir o material 
eleitoral, que é levado dos armazéns centrais localizados em Lima para as sedes dos 
ODPE, bem como de elaborar o plano de distribuição e recolhimento do material eleitoral 
e o plano logístico de contingência, de âmbito nacional. 
 
iii. Subgerência de Apoio Técnico, Supervisão e Assessoria:   
 
 que consolida o cumprimento do plano e assessora os que disso se encarregam, 
ao mesmo tempo que supervisiona o cumprimento dos planos operacionais nas 12 
regiões em que foi o país dividido e em que se concentraram as 49 circunscrições 
eleitorais.  Supervisiona também o andamento das atividades e continuamente presta 
assessoria e assistência técnica aos organismos eleitorais descentralizados.  Dispõe de 
um escritório de avaliação, que consolida o avanço das atividades no nível nacional, e de 
uma unidade de apoio técnico, que filtra os problemas que surgem nas regiões e os 
submete aos setores especializados para sua rápida solução. 
 
 A medição do desenvolvimento das atividades de que se encarrega a Gerência de 
Gestão é feita mediante o preenchimento de formulários que periodicamente registram o 
                                                      
 3. O território nacional peruano divide-se em 25 distritos eleitorais.  Ocadastro eleitoral, neste primeiro turno 

eleitoral, incluía 14.898.435 eleitores habilitados, distribuídos em 91.697 mesas eleitorais.  Nas eleições de 2001, 
votaram pela primeira vez, por haverem chegado à maioridade, 64.619 homens e 105.692 mulheres. 
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andamento das atividades, bem como as dificuldades e necessidades de recursos 
adicionais para a consecução dos objetivos.  Esses formulários são enviados à Unidade 
de Apoio Técnico para que sejam anotados, analisados, tramitados e respondidos. 
 
b. Campanha de Informação e Divulgação do ONPE 
 

 O processo também se beneficiou de um sistema de informação de 
características diferentes das dos sistemas de informação das eleições 
anteriores.  O ONPE projetou uma campanha moderna de informação, 

comprometida com a efetiva participação do cidadão, providenciando a 
abertura e o acesso de todos os partidos políticos aos meios de comunicação.  

O ONPE também contratou espaços de televisão para a educação cívica 
eleitoral. 

 
 As atividades foram realizadas de maneira coordenada, de Lima para as 

demais regiões do país, mediante a utilização de mecanismos de planejamento, 
supervisão e monitoração permanente, que incluíam a capacitação geral dos 

funcionários regionais no nível distrital e capacitação específica dos 
coordenadores das seções eleitorais e dos mesários. 

 
 Cada responsável projetou um plano de manejo, programas e fluxos, que se 
foram consolidando com o desenvolvimento das atividades e a inclusão dos planos de 
contingência. 
 
 A MOE cumpriu os cronogramas de trabalho mediante reuniões periódicas com a 
Gerência de Gestão do ONPE e dos ODPE, verificou diretamente os progressos 
alcançados pelas Subgerências de Planejamento, de Apoio Técnico, Supervisão e 
Assessoria e de Operações e Logística e observou que estas cumpriram pontualmente o 
cronograma. 
 
c. Coordenação do ONPE com instâncias políticas e de observação 
 

 O ONPE motivou os representantes políticos e técnicos dos partidos a 
que participassem ativamente do planejamento das atividades e dos 

formulários, desse modo demonstrando a vontade de convocar as forças 
políticas para um processo verdadeiramente participativo e transparente. 

 
 Também se destacaram as facilidades que a JNE e o ONPE ofereceram 

aos observadores nacionais e internacionais para que acompanhassem de perto 
o desenvolvimento e o cumprimento do cronograma eleitoral. 

 
d. A gestão eleitoral no dia das eleições 
 

 A MOE distribuiu seus 125 observadores, havendo cada um deles 
percorrido em média 10 seções eleitorais e 20 mesas eleitorais em cada local.  

Isso permitiu que a MOE dispusesse de informações oportunas e constatasse os 
seguintes fatos: 

i. Instalação das mesas eleitorais.   
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Houve demoras na instalação das mesas eleitorais, que em média foram 
instaladas às 9h30, ou seja, uma hora e meia depois da hora programada.  A MOE 
considerou que isso pode haver ocorrido por dois motivos:  a) a chegada de alguns 
mesários com atraso e b) o manejo deficiente dos procedimentos de instalação por parte 
de alguns mesários.  Esses fatos evidenciaram a necessidade de desenvolver planos 
permanentes que consigam motivar e conscientizar o cidadão quanto ao seu dever cívico 
de participar das eleições como mesário.  Cumpre salientar que a percentagem de 
mesas não instaladas foi mínima, pois de um universo de 91.697 mesas habilitadas 
unicamente 77 não foram instaladas. 

 
ii. Processo de votação.  

 
 O processo de votação se desenvolveu de maneira normal e fluida na 

maioria das seções eleitorais do país.  O Chefe da ME atendeu ao convite do 
Presidente da República, Valentín Paniagua, e o acompanhou à seção eleitoral.  
Posteriormente, o Presidente da República concedeu uma entrevista coletiva, 

na qual destacou o apoio da MOE ao histórico processo eleitoral. 
 

iii.  Escrutínio e encerramento do processo eleitoral.   
 

A contagem dos votos para a eleição do Presidente não suscitou maiores 
problemas para os mesários.  Na maioria das seções eleitorais, foi realizada de 

maneira ordenada e correta.  Isso não ocorreu, porém, com a contagem dos 
votos para a eleição de congressistas e, basicamente, com a contagem dos 

votos preferenciais.  Os mesários desconheciam ou manejavam precariamente 
os critérios para a contagem desses votos.  Na especificação dos votos, 
iniciavam uma contagem que duplicava o número de votos atribuídos ao 

partido político e a cada um dos candidatos.  Houve confusão entre os próprios 
coordenadores do ONPE, que manejavam o método com dificuldade, o que fez 

com que recorressem aos fiscais da Junta Eleitoral Especial competente. 
 

 Também houve atraso na preparação da ata final.  Esses atrasos, ao 
terem início as anotações do escrutínio num formulário preliminar, causavam 

insegurança aos mesários no momento de transcrever a informação na ata 
formal, pelo temor de anular o documento.  Em algumas localidades, 

consultava-se o coordenador, a fim de verificar a validade do resultado 
anotado, se deviam coincidir os resultados constantes da coluna reservada ao 

total com a número de eleitores habilitados, ou com os resultados do voto 
preferencial. 

 
iv. Recolhimento das atas.   

 
As Forças Armadas e a Polícia Nacional cumpriram plenamente as suas 

funções de custódia do material eleitoral.  Nas localidades em que o traslado foi 
efetuado por via aérea, as demoras se relacionavam com as condições 

meteorológicas e com a programação escalonada do recolhimento do material.  
Nessa parte do processo, na opinião da MOE, houve descoordenação entre o 

ONPE e a JNE quanto à tarefa que esta última devia cumprir para assegurar as 
cópias de todas as atas de escrutínio que lhe correspondiam e poder iniciar 
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pontualmente o escaneamento das atas que a própria JNE havia previsto no 
seu plano de fiscalização do processo. 

 
 As conclusões da observação na área de gestão permitiram constatar a 
normalidade da jornada eleitoral em seus aspectos qualitativos. 
 
2. Capacitação eleitoral 
 
 A necessidade de capacitação eleitoral e as atribuições dos organismos 
encarregados de ministrá-la acham-se previstas na Lei Orgânica da Junta Nacional de 
Eleições e na Lei Orgânica do Escritório Nacional de Processos Eleitorais.  Esse trabalho 
foi realizado mediante a execução de planos de ação e o uso do “efeito cascata”, ou 
seja, mediante a capacitação de capacitadores, para que se conseguisse maior 
divulgação das informações no menor tempo possível.  Há três tipos de capacitação em 
matéria eleitoral: 
 

• Capacitação dos funcionários do Sistema Eleitoral. 
• Capacitação dos mesários. 
• Capacitação dos cidadãos. 

 
 As responsabilidades de capacitação que cabem às autoridades eleitorais 

foram cumpridas da seguinte maneira:  a JNE se encarregou da formulação e 
execução de programas de capacitação dos funcionários do Sistema Eleitoral; a 
capacitação dos mesários coube ao ONPE, cujas atribuições também incluem a 

elaboração e execução dos programas operacionais necessários para essa 
finalidade; a responsabilidade de capacitar os cidadãos foi dividida entre a JNE 

e o ONPE, mediante o desenvolvimento e a execução de programas de 
educação eleitoral que despertem a consciência cívica.  Para esse efeito, 
permite-se a essas autoridades que celebrem convênios com os colégios, 

universidades e meios de comunicação. 
 

 A MOE realizou visitas e reuniões de coordenação com as Gerências de 
Capacitação da JNE e do ONPE.  Nas referidas reuniões, além de dialogar sobre 
os diversos aspectos do assunto, a MOE conseguiu a documentação necessária 

para analisar o conteúdo do material de capacitação e para utilizá-los nas 
jornadas de capacitação de seus membros.  Descobriu-se nessas reuniões 

considerável progresso em cada uma das áreas de capacitação, conforme se 
indica nos parágrafos a seguir. 

 

a. Capacitação de funcionários eleitorais 
 
 A Gerência de Capacitação e Educação da JNE elaborou um Programa Central de 
Capacitação e Educação Eleitoral dos Agentes Centrais do Processo das Eleições Políticas 
Gerais de 2001.  Esse plano geral estabeleceu a necessidade de solucionar diversos 
problemas criados no processo do ano 2000, começando por reforçar a capacitação dos 
membros das Juntas Eleitorais Especiais e melhorar a coordenação destes com os 
Chefes dos Escritórios Descentralizados de Processos Eleitorais (ODPE) em todo o país.  
Também se deu ênfase especial ao melhoramento da fiscalização dos programas de 
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capacitação de representantes de partidos políticos e mesários, bem como na 
distribuição, gestão e computação referentes aos processos que os ODPE realizam. 
 
 Por sua vez, o ONPE, por intermédio da Gerência de Informação e Educação 
Eleitoral, se encarregou da capacitação do pessoal transitório, ou seja, Chefes de ODPE, 
assistentes e especialistas. A capacitação foi realizada pelo pessoal da Gerência e pelo 
pessoal contratado para esse trabalho, recebendo-se também a colaboração das outras 
gerências do ONPE. 
 
 O programa de capacitação do ONPE, segundo os resultados da auto-avaliação 
efetuada ao ser concluído o primeiro turno eleitoral, mostrou um total de 
aproximadamente 14.000 pessoas recrutadas e capacitadas.  Esse programa incluiu 49 
Chefes de ODPE; 198 especialistas eleitorais; 219 assistentes de capacitação; 220 
promotores eleitorais; 198 assistentes administrativos; 98 encarregados de segurança; 
49 secretárias; 49 encarregados de computação; 1880 coordenadores distritais; cerca 
de 3.000 coordenadores de locais (cada um deles responsável por 10 mesas eleitorais 
nas seções eleitorais); coordenadores eleitorais; digitadores; e digitalizadores. 
 
b. Capacitação de mesários 
 
 Cumprindo seu dever de capacitar os mesários selecionados para este processo, 
o ONPE pôs em prática algumas formas complementares de capacitação utilizando 
publicidade através dos diferentes meios de comunicação.  Também desenvolveu um 
plano piloto motivacional que consistia em ir de porta em porta com uma carta do Chefe 
Nacional do ONPE, convidando o mesário a assistir às sessões de capacitação e 
salientando a importância do cumprimento dessas funções.  Essa atividade incluiu a 
seleção de promotores eleitorais (um por província), que, na medida do possível, 
dominasse os idiomas nativos.  No desempenho dessa função, o ONPE fez uso de 
material complementar de capacitação e motivação que incluía o uso de vídeos e 
elementos gráfico. 
 
 Como parte dos mecanismos audiovisuais utilizados na capacitação, preparou-se 
um vídeo que representava os mesários e em que os atores eram figuras populares e 
conhecidas do público peruano.  Quanto ao material gráfico, a cartilha de instrução dos 
mesários era simples e de caráter didático.  O material foi publicado, além de na língua 
espanhola, nas três línguas nativas:  aguarun, huanbiza e ashaninka (zona selvática do 
norte e centro do Peru).  Com isso, o ONPE cobriu 70% da população da zona nativa 
amazônica.  Para o quechua e o aymará, que são línguas sem escrita, optou-se pela 
difusão radiofônica de publicidade.  Também se fez uso de exposições do material a ser 
utilizado no dia das eleições, tais como a urna e exemplares das cédulas eleitorais. 
 
 Segundo os números apresentados pelo ONPE, foi cumprida importante meta de 
capacitação para o dia 8 de abril, havendo sido conseguida a capacitação de cerca de 
300.000 mesários em todo o território nacional, ou seja, de 35% deles, cifra recorde 
para os processos eleitorais do Peru. 
 
c. Capacitação dos cidadãos 
 
 Além dos trabalhos de capacitação dos cidadãos realizados pelas autoridades 
eleitorais, outras organizações contribuíram voluntariamente para o cumprimento dessa 
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função, como é o caso da Asociación Civil Transparencia, da Defensoria Pública e do 
Consejo por la Paz, organizações que, mediante campanhas informativas e a distribuição 
de material de instrução, cooperaram no sentido de maior divulgação dos aspectos 
relacionados com o processo de votação. 
 
 Também cumpre salientar o papel desempenhado pela Igreja Católica do Peru, 
que na Conferência Episcopal celebrou um convênio com o ONPE para que, por 
intermédio de suas paróquias em todo o território nacional, se instruísse e se motivasse 
o eleitor quanto ao uso do seu direito de livre exercício do voto.  Esse trabalho foi de 
especial importância, pois a capacitação desse modo chegou a zonas geográficas de 
difícil acesso. 
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3. Informática 

 

 Uma das principais preocupações nas eleições anteriores relacionava-se com o 

sistema de cômputo dos votos.  A atitude da população era em geral de total 

desconfiança quanto aos sistemas de computação nessa ocasião utilizados.  Isso criou a 

necessidade de “desinformatizar” as eleições no processo atual, tarefa que correria por 

conta das entidades eleitorais mediante as ações necessárias para que os peruanos 

confiassem na capacidade e honestidade das autoridades no desenvolvimento de um 

sistema de computação confiável que refletisse fielmente os resultados da votação.  Para 

conseguir essa finalidade o ONPE desenvolveu um programa de reestruturação do 

pessoal que trabalhava na área de computação, e granjeou o apoio de diferentes 

instituições nacionais e internacionais. 

 

 Entre as medidas mais importantes adotadas no programa de reestruturação do 

ONPE está a reorganização do Centro de Informática e a substituição de funcionários, 

situação complexa dada a necessidade de organizar um processo eleitoral em tão curto 

prazo ao mesmo tempo que se reestruturava a própria instituição eleitoral. 

 

 Com as restrições de tempo e a necessidade de planejar a execução e operação 

das eleições de 8 de abril, o ONPE fez uma avaliação rápida das alternativas disponíveis 

para a determinação da estratégia a seguir na implementação e execução de um novo 

sistema de computação, uma vez que o software utilizado nas eleições anteriores não 

estava disponível nem era recomendável, em virtude dos problemas ocorridos com seu 

uso. 
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 A decisão de desenvolver novo software exigiu que o ONPE organizasse e 

realizasse um processo de licitação pública no qual foi escolhida a empresa J.  Evans 

para que se encarregasse do desenvolvimento de um sistema de cômputo de votos e de 

sua implementação, bem como da capacitação, apoio e manutenção da infra-estrutura 

informática necessária no dia das eleições.  O ONPE também contratou uma segunda 

empresa para a elaboração de um software de contingência, havendo sido escolhida no 

processo de licitação a empresa Top Level. 

 

 Em apoio à gestão do ONPE, o Governo peruano celebrou um convênio de 

cooperação e assistência técnica com as Nações Unidas e com a Fundação Internacional 

para Sistemas Eleitorais (IFES), que acompanharam todo o processo do primeiro turno 

eleitoral.  Essa assessoria incluía apoio de gerência e monitoração no desenvolvimento 

do sistema de cômputo de votos. 

 

 Por outro lado, o ONPE contratou a empresa PriceWaterhouseCoopers, Sociedade 

Civil de Responsabilidade Limitada, para que se encarregasse de monitorar o processo e 

assegurar que o software desenvolvido por J. Evans estivesse de acordo com as 

especificações estabelecidas nos termos de referência.  Entre as responsabilidades da 

PriceWaterhouseCoopers se incluía a apresentação de relatórios contínuos que 

indicassem o desempenho do o software e os problemas encontrados, e incluíssem as 

recomendações necessárias. 

 
 Por sua vez, a JNE, como organismo encarregado de fiscalizar a legalidade do 
processo, formalizou um convênio de assistência técnica com o Centro de Assessoria e 
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Promoção Eleitoral (CAPEL) do Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) e 
contratou a empresa NETRIAN S.A. para que fizesse uma auditoria funcional do sistema 
de computação e uma comprovação do cômputo de resultados eleitorais, com base no 
escaneamento de todas as atas de escrutínio. 
 Da fiscalização do sistema de cômputo de votos também participaram ativamente 
os partidos políticos por intermédio de seus técnicos, que assistiam diariamente à 
revisão e avaliação do software desenvolvido por J. Evans, bem como à avaliação 
superficial do sistema de contingência. 
 
 Apresenta-se a seguir um gráfico da inter-relação entre os diferentes 
participantes do planejamento, implementação, supervisão, assessoria e auditoria do 
sistema de computação. 
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ATORES DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO
Processo Eleitoral - Peru 2001

 
 
 
 
 
 
 Os objetivos primordiais da MOE nessa área se resumem nos seguintes: 
 

• Atender às preocupações dos técnicos dos partidos políticos com a finalidade de 
dirimir dúvidas e submetê-las às gerências competentes do ONPE.  Desse modo, 
foram instaladas pontes que facilitaram e melhoraram as comunicações entre o 
ONPE e os técnicos dos diferentes grupos participantes do pleito eleitoral. 
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• Verificar as características, a funcionalidade, a transmissão de dados e a 

segurança do sistema de computação e da infra-estrutura que lhe serve de base.  
Para a consecução desse objetivo, foram minuciosamente estudadas as 
características do sistema de computação, identificando possíveis problemas, 
avaliando-os e comunicando-os à respectiva gerência do ONPE, ao mesmo tempo 
que se sugeriam soluções que pudessem ser implementadas nos prazos fixados.   

 

 Para o cumprimento desse objetivo, foram realizadas as seguintes tarefas, entre 

outras: 

-  
• Verificação da funcionalidade do sistema de computação eleitoral desenvolvido 

por J. Evans, considerando-se os seguintes processos:  zeragem do sistema; 
carga inicial de dados; registro de usuários e licenças; escaneamento; divisão em 
lotes; digitação; correção; registro de soluções; relatórios. 
 

• Verificação da infra-estrutura do hardware que serve de base para a aplicação 
que inclui o seguinte:  servidor principal; servidor de backup; estação de divisão 
em lotes, leitor de código de barras tipo pistola; estação de digitação; estação de 
verificação; impressoras; scanner; e UPS. 

 
• Verificação da infra-estrutura e da segurança de transmissão de dados. 

 
• Comprovação da segurança física do centro de computação. 

 
• Verificação da configuração do sistema operacional e das aplicações que servem 

de base para o sistema de computação. 
 

• Verificação da estrutura, segurança e conteúdo do banco de dados. 
 

• Verificação do cumprimento dos requisitos do sistema de computação para o dia 
das eleições, examinando-se se as instalações do centro de computação são 
adequadas; a última versão do sistema de computação eleitoral; as linhas de 
comunicação em escala nacional; a segurança do sistema de cômputo de votos, 
da transmissão de dados, do banco de dados e dos centros de computação; os 
dados reais e consistentes de diferentes áreas geográficas (departamentos, 
províncias, distritos).seções eleitorais etc.; manuais do sistema de computação; 
manuais de procedimento do pessoal dos centros de computação; e apoio técnico 
de J.Evans. 

 
 A fim de avaliar a funcionalidade do sistema, a MOE se entrevistou com 
representantes de diferentes entidades dedicadas ao assunto (representantes do ONPE e 
das Nações Unidas e técnicos dos diferentes partidos políticos) e assistiu aos diferentes 
testes internos e simulacros realizados.  Desse modo, a MOE obteve informações sobre 
as características gerais do sistema, a infra-estrutura que o apóia, manuais de apoio, as 
características da segurança, a transmissão de dados e manuais de procedimento, com 
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a finalidade de prestar informações corretas sobre a funcionalidade do sistema e sobre 
os elementos que o apóiam.  Os assuntos submetidos a avaliação nos testes foram os 
seguintes: 
 
a. Sistema de computação 
 
 O sistema de computação desenvolvido pela empresa J.  Evans compreendia 
diversas funções, conforme se indica a seguir:  criação de usuários e acessos; zeragem 
do sistema; criação de relatórios de zeragem do sistema; atribuição de usuários a 
estações de trabalho; recebimento de atas de escrutínio nos centros de computação; 
divisão das atas em lotes, digitação dos dados das atas nos terminais de computação e 
verificação e correção das atas; gravação das resoluções; apresentação de relatórios de 
controle dos centros de computação, de resultados e de monitoração; réplica para o 
servidor de respaldo; transmissão de dados a servidores nacionais (NASCA, UNI); 
fechamento parcial e final de centros de computação; consolidação nacional; relatórios 
nacionais; e apresentação de resultados na sala de imprensa. 
 
 Um dos principais problemas, segundo a opinião do pessoal técnico da MOE, 
ocorreu porque a empresa J.  Evans, que não tinha experiência no planejamento de 
sistemas de computação eleitorais, adaptou ao caso seus conhecimentos de sistemas 
bancários.  Seu sistema, reforçado com alto nível de segurança (como ocorre nos 
sistemas de transações bancárias) apresentava dificuldades no momento de expedir 
relatórios, motivo por que não se podia comprovar plenamente seu correto 
funcionamento. 

 
 Outro dos problemas encontrados foi a falta de efetiva gerência por parte do 
ONPE, que dirigisse as atividades da empresa contratada, razão por que ocorreram 
situações de não-cumprimento das datas pactuadas para a realização de diferentes 
atividades.  Essa dificuldade foi finalmente superada com a ajuda da assistência técnica 
das Nações Unidas e de um grupo de peritos nacionais contratados pelo ONPE durante a 
semana anterior à data das eleições, que intervieram na coordenação das atividades 
pendentes de desenvolvimento.  Desse modo, foi cumprida a meta de conseguir o 
funcionamento do sistema no dia das eleições. 
 

 A empresa J.Evans, no seu primeiro relatório oficial, declarou que 
apresentaria diferentes versões do sistema de computação à medida que o 

processo se desenvolvesse; Foram as seguintes as versões do sistema: 
 

• versão Alpha, para testes do sistema por parte dos técnicos 
•  versão Beta, utilizada no primeiro simulacro nacional 
• versão Candidato, utilizada no segundo simulacro nacional 
• versão Ouro, que originalmente se propôs fosse utilizada no dia das 

eleições 
• versão Ouro 1.0, que foi a versão utilizada no dia das eleições. 

 
 O ONPE implementou e pôs à disposição dos técnicos e observadores, as 

instalações de um laboratório de testes.  Isso permitiu que tanto a opinião 
pública como os representantes dos partidos estivessem permanentemente 

informados sobre o andamento do sistema de computação.  O ONPE permitiu 
que os técnicos testassem o sistema diariamente e, ao mesmo tempo 
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sugerissem modificações e fizessem recomendações como usuários do 
software.  Para esse efeito, foram estabelecidos cronogramas de trabalho que, 
embora não tenham sido cumpridos como se decidiu, permitiram a monitoração 
e o acompanhamento dos testes do sistema.  Foram continuamente realizados 

testes internos nos diferentes centros de computação.  A equipe técnica da 
MOE assistiu, com os representantes dos partidos, principalmente dois centros 

de computação:  San Borja e San Miguel.   
 
 A fim de avaliar o software, o ONPE organizou dois simulacros de âmbito 

nacional, em 25 de março (versão “Alpha”) e em 1º de abril (versão 
“Candidato”).  Depois do segundo simulacro nacional, considerou-se necessário 
realizar outros simulacros internos, sendo o último deles efetuado no sábado 7 

de abril.  Após o último simulacro interno, foi criada a Versão Ouro 1.0, 
utilizada no dia das eleições. 

 
 Cumpre assinalar que não foi possível para a MOE fazer uma avaliação 
integral do sistema de computação, uma vez que os seus técnicos não foram 

previamente informados dos detalhes dos testes (atas) utilizados nos 
simulacros e dos resultados que se esperava obter com eles.  Entretanto, a MOE 

levou ao conhecimento do ONPE as dificuldades encontradas (as mesmas 
mencionadas nos parágrafos anteriores), a fim de facilitar a procura de 

soluções.  Finalmente, as referidas falhas foram corrigidas e o processo de 
cômputo de votos se desenvolveu normalmente. 

b. Segurança (transmissão de informações, bancos de dados, aplicação) 
 

 A segurança do sistema de cômputo de votos inclui tanto a segurança 
física do sistema como a integridade dos dados no ponto de origem (centros de 

computação), durante sua transmissão e consolidação no escritório central.  
Em relação à segurança física, observou-se que o ONPE implementou 

mecanismos tais como guarda de segurança, distribuição do equipamento em 
lugares seguros, extintores de incêndio etc.  Quanto à integridade dos dados no 
ponto de origem, especificamente na captura e armazenamento dos mesmos, 

não se verificaram situações de risco, partindo-se da base de que a plataforma 
e o software utilizado deviam dispor dos elementos necessários para proteger 
os dados.  Para a proteção dos dados, também se dispunha de um servidor de 
backups que começaria a funcionar no caso de que houvesse alguma falha no 

servidor principal. 
 

 Com respeito à transmissão de dados, em algum momento se especulou sobre a 
insegurança dos dados.  Quanto a esse aspecto, a MOE salientou que a rede utilizada no 
processo eleitoral foi destinada exclusivamente à transmissão de dados eleitorais.4/  
Além disso, o provedor dessa rede (Telefônica do Peru) estabeleceu os mecanismos de 
segurança necessários para monitorar e detectar a existência de intrusos ou o acesso de 
pessoas não autorizadas.  Por conseguinte, intrusos (hackers) não podiam de modo 
algum acessar a rede IP VPN através da Internet.  Além da VPN, o ONPE tinha acesso a 
uma rede administrativa e à Internet. 

 
                                                      
 4. Essa rede, conhecida como a rede IP VPN (rede virtual privada) é fisicamente independente das outras redes que o 

ONPE utiliza, como a rede administrativa e a Internet. 
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 A MOE informou oportunamente o ONPE sobre a vulnerabilidade dessas redes, 
motivo por que recomendou que fossem tomadas as precauções necessárias.  Também 
se alertou o ONPE quanto a tentativas de acesso às suas redes por parte de hackers.5/  
Com base na necessidade de melhorar a segurança dessas redes, foram feitas algumas 
recomendações ao ONPE, que foram implementadas por este.  Assim, foram 
implantados firewalls, software de monitoração, serviço de monitoração e tracking 
proporcionado pelo provedor de acesso à Internet (Telefõnica do Peru).  Também foram 
ativadas as opções de registro de eventos no sistema operacional e nos routers, para a 
detecção oportuna de tentativas de violação da segurança. 

 

c. Documentação e manuais 

 

 O ONPE proporcionou documentação e manuais do sistema; não manteve 
porém um controle das modificações introduzidas nos mesmos, razão por que 
permaneciam desatualizados.  A documentação é de importância capital, 
porquanto apóia o sistema, inclusive assegurando apoio técnico para futuras 
correções.  O manual é importante também para os usuários, pois explica o uso 
correto do sistema e a maneira de efetivamente utilizá-lo. 

 
 
 
 
d. Organização e procedimentos 

 

 O ONPE formulou regulamentos e disposições para cada centro de computação, 

tais como o processo a seguir para a “zeragem”, a hora de início dos simulacros, versões 

a serem utilizadas etc.  Esses procedimentos não foram cumpridos plenamente por não 

haver uniformidade entre os mesmos.  Em muitos centros de computação, a “zeragem” 

foi realizada fora das horas estabelecidas, o que gerou incerteza e inconformidade entre 

os representantes dos partidos políticos que não puderam acompanhar esse 

procedimento.  Entretanto, essa deficiência foi corrigida no dia das eleições. 

 

                                                      
 5. É mundialmente sabido que os hackers diariamente esquadrinham redes na Internet com o objetivo de romper as 

barreiras de segurança. 
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 Enquanto assistia os simulacros de cômputo de votos, bem como no dia das 
eleições, a MOE supervisionou a expedição de diferentes relatórios, tais como relatórios 
de controle dos centros de computação; relatórios de resultados obtidos; relatórios de 
monitoração; réplica para o servidor de respaldo; transmissão de dados a servidores 
nacionais (NASCA, UNI); fechamento parcial e final de um centro de computação; 
consolidação nacional; relatórios nacionais; e apresentação de resultados na sala de 
imprensa. 
 
4. Acesso aos meios de comunicação no processo eleitoral 
 

 Quanto ao acesso dos partidos políticos aos meios de comunicação, 
observou-se neste processo eleitoral clima muito diferente do reinante no ano 
anterior.  A MOE pôde comprovar o progresso alcançado quanto à eqüidade dos 
espaços disponíveis nos meios de comunicação para os partidos políticos que 

participaram do pleito.6/  Entre os reconhecidos melhoramentos, pode-se 
assinalar que as modificações da lei com respeito à imparcialidade do Estado 

na sua informação, a expedição de diferentes decretos, resoluções e diretrizes 
destinados a evitar a intervenção do Estado na divulgação do processo através 

dos meios de comunicação e a ampliação do espaço gratuito eleitoral 
constituíram importante passo para que os candidatos contendores pudessem 
revelar seus planos de governo e para que os cidadãos se informassem sobre o 

processo eleitoral. 
 

 O acesso dos diferentes partidos políticos, grupos independentes ou 
alianças, de maneira eqüitativa e gratuita, aos canais de televisão de sinal 

aberto e a estações de rádio, públicas e privadas, desde 60 dias e até 24 horas 
antes das eleições, foi garantido mediante o estabelecimento de um espaço 
eleitoral que permitiu superar, conforme já se observou, uma das grandes 

deficiências observadas no processo eleitoral do ano 2000, no qual se verificou 
exagerada assimetria no acesso aos meios de comunicação, entre o oficialismo 

e a oposição daquela época. 
 

 A MOE destacou esse melhoramento como muito positivo para o 
processo, uma vez que o tema era parte das recomendações que a própria MOE 

oportunamente fez no processo eleitoral anterior e que apresentou às 
diferentes opções políticas contendoras, representantes do Governo e 

entidades eleitorais, salientando a importância de que no Peru existisse uma 
regulamentação mais clara do papel e das obrigações dos meios de 

comunicação no processo eleitoral. 
 
 Outra iniciativa elogiada pela MOE foi a organização do debate “Criatividade 
Presidencial 2001”, que tinha por objetivo criar um espaço para a divulgação e discussão 

                                                      
 6. Nas Eleiiones Gerais do ano 2000, a MOE assinalou que o exercício efetivo da liberdade de emprensa no Paru 

achava-se gravemente comprometido, evidenciando-se uma série de irregularidades relacionadas com a falta de 
eqüidade no acesso dos candidatos aos meios de comunicação.  Entre essas irregularidades, encontravam-se as 
seguintes:  a não-suspensão da publicidade estatal durante o período das eleições; o acesso desigual aos meios de 
comunicação (especialmente aos canais de televisão de sinal aberto); a utilização de serviços de inteligência como 
instrumento de pressão aos meios de comunicação; e a utilização do Poder Judiciário para silenciar programas de 
rádio e televisão com conteúdos de crítica ao Governo. 
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dos programas de governo dos diferentes candidatos à presidência.7/  Essa vantagem, 
porém, não foi aproveitada pelos candidatos, o que dificultou que o processo eleitoral se 
concentrasse na confrontação de propostas programáticas.  É por esse motivo que a 
MOE fez um apelo aos candidatos à presidência no sentido de que utilizassem 
plenamente esses espaços, pois estes eram escassos e amplamente procurados pelas 
audiências. 
 
 Quanto à cobertura dada pelos meios de comunicação ao atual processo eleitoral, 
observou-se que a atenção se concentrou nos vladivideos e nos assuntos relacionados 
com corrupção, deixando-se um pouco de lado o tema eleitoral, o que dificultou um 
tratamento mais minucioso do tema. 

 
 A MOE fez uma análise da cobertura dada aos diferentes candidatos à presidência 
nas eleições gerais do ano 2001, nos noticiários de televisão nacionais, na imprensa 
formal e na imprensa chicha (imprensa sansacionalista), durante três semanas, desde o 
sábado 3 até a sexta-feira 23 de março de 2001.  Quanto a esse assunto, cabe assinalar 
que houve grande diferença de cobertura de um período para outro, motivo por que os 
resultados a que chegou o estudo realizado pela MOE só refletem a realidade desse 
período de amostra. 
 
 Em geral, a monitoração permitiu constatar que a cobertura jornalística dos 
noticiários de televisão, da imprensa formal e da imprensa chicha se concentrou, 
segundo as pesquisas de opinião, nos três candidatos majoritários, Alejandro Toledo, 
Lourdes Flores e Alan García, colocando em segundo nível os candidatos Fernando 
Olivera e Carlos Boloña, e, com percentagem mínima de aparição, os candidatos Ciro 
Gálvez, Ricardo Noriega e Marco Antonio Arrunátegui.8 Essa percentagem de cobertura 
foi mantida nos diferentes noticiários de televisão; no entanto, caso da imprensa formal 
e da imprensa chicha, a cobertura, no período observado, tendeu a concentrar-se ainda 
mais nos candidatos Alejandro Toledo e Lourdes Flores. 
 
 Desse modo, é da maior importância a maneira de os meios de comunicação 
cobrirem as exposições dos diferentes candidatos (cobertura tendenciosa), uma vez que 
revelavam sua inclinação para um ou outro candidato. 
 
 A MOE pôde observar que, dentre os meios de comunicação, os noticiários de 
televisão foram os que apresentaram menor percentagem de notícias desfavoráveis aos 
candidatos.9 No caso da imprensa escrita, o tipo de cobertura dos candidatos à 
presidência registrou percentagens muito semelhantes de notícias favoráveis, 
desfavoráveis e neutras.  Com uma análise do tipo de aparição por candidato pôde-se 

                                                      
 7. Espaço de debate organizado pela Universidade Peruana de Ciências Aplicadas (UPC), Canal N, RPP Noticias e o 

jornal El Comercio, com o patrocínio da Asociación Civil Transparencia. 

 

 8. Uma análise por meio de comunicação nostrou que somente a imprensa formal apresentou em todos os jornais 
notícias sobre os oito candidatos à presidência, diferentemente do ocorrido com os noticiários de televisão, em que 
somente os canais 5, 8 e 10 fizeram a cobertura de todos os candidatos, e da imprensa chicha, em que somente os 
jornais El Chino, Correo e El Tío fizeram a cobertura de todos os candidatos. 

 
 9. A percentagem de notícias desfavoráveis na televisão foi de 9%, ceebtrabdi-se sua cobertura principalmente em 

notícias favoráveis (49%) e neutras (38%). 
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constatar, no caso dos noticiários de televisão, uma cobertura semelhante de todos os 
candidatos, característicamente favoráveis e neutras e, minoritariamente, desfavoráveis. 
 
 Quanto à imprensa formal, a percentagem de notícias desfavoráveis a todos os 
candidatos aumentou, embora tenham dominado as notícias neutras (em primeiro lugar) 
e as notícias favoráveis (em segundo lugar).10/ 

 
 Por outro lado, no caso da imprensa chicha, as percentagens de cobertura em 
relação aos candidatos foram mais desiguais, entre as favoráveis, desfavoráveis e 
neutras.11/ O resultado da análise mostrou que esse tipo de imprensa foi o que 
apresentou uma cobertura menos pluralista quanto aos candidatos à presidência, uma 
vez que manifestava certa preferência por um deles.  Essa constatação coincide ao 
mesmo tempo com as denúncias apresentadas pelos próprios candidatos de que vinham 
sendo realizadas campanhas de desprestígio contra eles. 
 
5. Controle de despesas de campanha 
 

 O controle de despesas de campanha é um tema que não se acha 
previsto na legislação peruana.  Não há limites para as quantias que cada 

partido pode obter para o financiamento de sua campanha, nem disposições 
proibitivas quanto à sua origem.  Entretanto, a legislação prevê a obrigação de 
informar a JNE tanto sobre as fontes de financiamento como sobre o programa 
de investimento dos recursos obtidos.  Cada partido político que participa da 
contenda deverá inclusive apresentar, posteriormente às eleições, minucioso 

relatório especificando a que título foram efetivamente utilizados esses 
recursos.  Desse modo, de acordo com o disposto no artigo 183 da Lei Orgânica 
Eleitoral, nos 60 dias anteriores à data da votação, as organizações políticas, 

grupos independentes e alianças devem apresentar à JNE a projeção dos 
fundos que investirão durante o processo eleitoral de que se trate, bem como a 

fonte de seu financiamento.  Nos 60 dias posteriores à proclamação dos 
resultados oficiais, essas entidades políticas deverão apresentar à JNE, sob a 

forma de declaração juramentada, uma relação das despesas efetuadas 
durante a campanha.  Por sua vez, a JNE goza de faculdades para fiscalizar as 

declarações pertinentes. 
 

 A esse respeito, o Presidente da JNE declarou que, dos 13 grupos que 
participaram do primeiro turno eleitoral, três grupos políticos (Frente Popular 

Agrícola FIA del Perú – FREPAP, Alianza Electoral Cambio 90 – Nueva Mayoría e 
o Partido Renacimiento Andino) não cumpriram a obrigação de apresentar a 

esse organismo a informação sobre o financiamento de suas despesas de 

                                                      
 10. Como exceção, Alejandro Toledo apresnetou maior número de notícias favoráveis (40%, 211 menções) que 

desfavoráveis (31%, 25 menções) e neutras (29%, 106 menções), embora tenha sido o que também apresentou 
maior número de menções negativasaún cuando es el que también presentó un mayor número de menciones 
negativas (25), em comparação com os outros candidatos.  A título de exemplo, pode-se observar que Lourdes 
Flores registrou somente 21 noticias desfavoráveis e García 17.  Entretanto, no grupo de jornais que constituem 
esse tipo de imprensa foram representadas grandes variações da cobertura dos diferentes candidatos. 

 11. No caso da imprensa chicha, o candidato Alejandro Toledo recebeu maior número de menções desfavoráveis 
(48%, 348 menções), em relação às favoráveis (31%, 226 menções) e as neutras (21%, 147 menções) e, 
inversamente, a candidata Lourdes Flores recebeu maior número de menções favoráveis (50%, 236 menções), em 
relação às neutras (32%, 151 menções) e as desfavoráveis (18%, 83 menções). 
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campanha, motivo por que o plenário da JNE determinou que se enviasse à 
Procuradoria da Nação uma relação dos grupos que deixaram de cumprir essa 
disposição a fim de que esse organismo fizesse as indagações necessárias e, 

quando cabível, desse início ao processo correspondente. 
 

 A Lei Orgânica Eleitoral não estabelece uma punição específica para o 
descumprimento da obrigação prevista no artigo 183 dessa Lei.  Por 

conseguinte, é aplicável a norma geral, constante do Código Penal, que 
estabelece que quando uma pessoa deixa de cumprir o mandato de uma 

autoridade, esta exige a punição de acordo com suas atribuições.  Essa falha da 
legislação torna ineficaz a própria existência da norma de que se trata, motivo 
por que seria recomendável incluir na legislação eleitoral punições específicas 

para o caso de não-cumprimento do dever de informação a que se refere o 
artigo. 

 

6. Denúncias e queixas eleitorais 

 
 No momento em que a MOE se instalou no Peru, foi constituído o 
escritório de denúncias, que tinha por finalidade receber e tramitar quaisquer 
queixas relacionadas com o processo eleitoral. 
 
a. Recebimento e tratamento das denúncias e queixas 
 
 Neste primeiro turno das eleições gerais, as denúncias e queixas recebidas pela 
MOE foram apresentadas por grupos políticos participantes do pleito e por organizações 
cívicas e particulares interessadas no processo eleitoral.  Na maioria dos casos, a MOE 
recebeu cópias das denunciais apresentadas às autoridades eleitorais e à Defensoria 
Pública, motivo por que se deduz que os denunciantes estavam então interessados em 
que a observação internacional se limitasse a tomar conhecimento das supostas 
irregularidades registradas ao longo da campanha política. 
 
 Os observadores da MOE, destacados para as 13 sedes, receberam algumas 
denúncias in situ, que encaminharam à sede principal para o devido tratamento e 
acompanhamento. 
 
 No dia da votação, os observadores receberam algumas queixas, que levaram ao 
conhecimento das autoridades eleitorais, dispostas nas seções eleitorais, desse modo 
procurando que a solução do caso fosse expedita. 
 
b. Principais denúncias recebidas 
 
 A MOE recebeu diretamente 17 denúncias, que foram agrupadas da seguinte 
maneira: 
 

Irregularidades no processo de seleção do pessoal temporário contratado pelo 
ONPE. 

• Violação da Lei Orgânica Eleitoral quanto ao não-cumprimento da norma que 
estabelece a representação proporcional de homens e mulheres nas listas para o 
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Congresso (resolução 068-2001-JNE).  Essas denúncias foram apresentadas nos 
distritos eleitorais de Callao, Ica e La Libertad. 

• Falta de informação aos representantes técnicos por parte do ONPE. 
• Erros em alguns materiais de publicidade e capacitação do ONPE, que induziam 

ao voto a favor de terminada campanha política. 
• Participação de funcionários públicos em atos de proselitismo político. 
• Utilização de recursos do Estados em benefício de candidatos. 

 
 Outra denúncias provinham de pequenos grupos políticos que tinham 

disputas internas, que chegavam inclusive a desqualificar candidatos incluídos 
em suas próprias listas.  Também apresentaram queixas referentes a que os 

meios de comunicação não cobriam suas atividades eleitorais. 
 
 O Prefeito de Lima foi denunciado perante a Junta Eleitoral Especial pertinente 
por sua suposta participação política, uma vez que nos spots transmitidos pela televisão 
e em alguns cartazes publicitários aparecia ele convidando a que se votasse nos 
candidatos do seu grupo político ao Congresso.  O caso foi submetido a indagações 
preliminares perante a JEE de Lima e, posteriormente à JNE. 
 
 No decorrer da etapa pré-eleitoral, também houve enfrentamentos isolados entre 
militantes de diferentes partidos políticos, em alguns comícios e nas instalações de 
propaganda de rua. 
 
 A MOE tomou conhecimento de informações da imprensa sobre uma suposta 
compra de votos por alguns grupos políticos.  Não recebeu, porém, uma comunicação 
oficial da JNE, nem lhe foi apresentada prova alguma relacionada com o caso.  O 
Presidente desse organismo declarou à imprensa que se tratava antes de um costume 
de distribuir bandanas, gorros e artigos similares nas manifestações políticas, o que não 
considerava que fosse uma compra de votos. 
 
 Cumpre salientar que o Governo foi rigoroso em instruir os funcionários públicos 
quanto ao princípio da neutralidade no exercício de suas funções a fim de assegurar seu 
bom desempenho no processo eleitoral. 
 
 Para o dia das eleições, os observadores receberam instruções expressas durante 
a jornada de votação.  Foram apresentadas algumas queixas, que imediatamente foram 
solucionadas, em relação aos seguintes assuntos:  a) exibição de propaganda política 
em alguns seções eleitorais, por parte de representantes e ativistas que, depois de 
serem prevenidos, suspenderam a atividade; b) problemas com o credenciamento de 
alguns representantes, que foram solucionados pela JEE correspondente; c) embora em 
percentagem mínima, foram encontrados erros no cadastro eleitoral, nomes de pessoas 
falecidas na lista de eleitores, cidadãos não inscritos ou nomes repetidos. 
 
D. O DIA DAS ELEIÇÕES DE 8 DE ABRIL 
 
 Durante a jornada eleitoral, cada um dos observadores localizados nas 13 sedes 
da MOE visitaram em média 10 seções eleitorais a fim de verificar as condições em que 
se desenvolvia a votação.  Os principais aspectos a serem observados eram os 
seguintes:  instalação das mesas eleitorai; verificação e entrega do material eleitoral; 
desenvolvimento da votação; participação de voluntários; procedimentos de escrutínio e 
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de encerramento; atuação das Forças Armadas e da Polícia Nacional; recolhimento do 
material eleitoral; queixas e denúncias; atuação das autoridades eleitorais no processo; 
e comportamento do sistema de computação. 

 
 Como é de praxe, a MOE procedeu a uma contagem rápida com base 

numa amostra de 140 mesas eleitorais, das quais 70 eram amostras primárias 
e 70, secundárias, selecionadas de acordo com amostragem estatística 

representativa das características demográficas do Peru. 
 
 Para o cumprimento do objetivo da contagem rápida, os observadores da MOE, 
encarregados de recolher as diferentes amostras, se dirigiram a localidades designadas 
com a antecedência necessária, onde localizavam as seções e mesas eleitorais e faziam 
as previsões necessárias em matéria de comunicações, a fim de conseguir que as 
transmissões fossem rápidas, efetivas e corretas. 
 
 Finalmente, realizou com êxito a tarefa de contagem rápida, havendo obtido 
todos os dados e a respectiva análise estatística às 19h30 do dia das eleições.  Os dados 
da contagem rápida foram imediatamente comunicados pelo Chefe da Missão, ao 
Secretário-Geral da OEA, ao Presidente da JNE e ao Chefe do ONPE. 

 
 No dia seguinte às eleições, os dados da contagem rápida também foram 
comentados pelo Chefe da MOE com os três candidatos que obtiveram a maior 

percentagem de votos:  Alejandro Toledo, Alan García e Lourdes Flores.  
Cumpre lembrar que, nesse mesmo dia, a candidata da Alianza Electoral Unidad 
Nacional, Lourdes Flores, reconheceu publicamente a vantagem do candidato 
do Partido Aprista Peruano, Alan García, que seria o concorrente do candidato 

do Partido Perú Posible, Alejandro Toledo, no segundo turno das eleições 
presidenciais. 

 
 O ONPE apresentou todos os resultados oficiais das eleições 

presidenciais e congressionais na noite do dia 20 de maio.  Do total de votos 
válidos emitidos para a presidência da República, Alejandro Toledo conseguiu 

36,51%, com 3.871.167 votos, e Alan García, 25,78%, com 2.732.857 votos.  O 
terceiro lugar coube a Lourdes Flores, da Unidad Nacional, que obteve 24,30%, 

com 2.576.653 votos.  Classificou-se em quarto lugar Fernando Olivera do 
partido Frente Independiente Moralizador, que obteve 9,85%, com 1.044.207 

votos.12/  O acima exposto foi confirmado pelos dados e pela análise 
estatística resultantes da contagem rápida da MOE.  Os relatórios oficiais 

apresentados pelo ONPE sobre a votação para Presidente e congressistas se 
acham representados nos seguintes gráficos: 

 

 
 

 

                                                      
 12. A proporção de votos em branco e nulos foi de 13.56%. 
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E. BALANÇO DO PRIMEIRO TURNO ELEITORAL 

 
 Como balanço do primeiro turno eleitoral, a MOE constatou a predominância das 
virtudes em relação às dificuldades, o que assegurou um resultado positivo na avaliação 
do processo.  A análise da observação nacional e internacional como um todo qualificou 
o primeiro turno das eleições gerais como um processo limpo e justo. 
 
 Com base nos relatórios de cada uma das sedes, a MOE fez uma avaliação dos 
principais aspectos observados durante o primeiro turno eleitoral, que lhe permitiu 
chegar às seguintes conclusões: 

 
1. Logística 

 
No campo da logística, foi conseguido importante progresso do atual processo 

eleitoral em relação à situação prevalecente no ano passado.  De um diagrama de 
barras constantemente modificado como instrumento de programação, o ONPE passou à 
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formulação de um Plano Geral de Eleições e de planos operacionais com produtos 
específicos.  De um Sistema Eleitoral insuficientemente conhecido por seus atores 
políticos, o ONPE passou a um processo de informação generalizada.  As atividades do 
cronograma eleitoral foram totalmente cumpridas, conseguindo-se um processo em que 
as dificuldades foram superadas mediante oportuna intervenção das autoridades 
eleitorais e do Governo, o que assegurou aos cidadãos um ambiente de tranqüilidade e 
respeito à legalidade.  Entre as dificuldades observadas encontra-se a distribuição do 
material eleitoral em zonas remotas, em virtude dos problemas ocasionados pelo 
inverno em algumas vias de comunicação.  Por esse motivo, o ONPE elaborou planos 
básicos de distribuição de materiais e planos de contingência, ao mesmo tempo que se 
procurou adequada coordenação com as Forças Armadas e com empresas privadas de 
transporte.  De acordo com informações da Gerência de Informação e Educação do 
ONPE, todos esses problemas foram considerados e incluídos nos respectivos planos de 
contingência. 
 

As dificuldades de natureza administrativa foram reveladas na opinião de alguns 
chefes dos ODPE, que declararam não concordar com a excessiva tramitação de 
formulários, e com a demora em receber os recursos materiais e orçamentários 
necessários para a realização do seu trabalho. 

 
O planejamento do processo por parte do ONPE facilitou sua execução, mas 

encareceu seu custo, dado o curto espaço de tempo em que tiveram de ser 
desenvolvidas as atividades, de acordo com o programa e, ao mesmo tempo, conseguir 
a confiança da opinião pública. 

 
2. Capacitação 

 
No que se refere a capacitação, constatou-se o nível satisfatório de 

preparação dos funcionários eleitorais.  Houve, porém, deficiências no tocante 
à capacitação de mesários.  Não obstante os resultados desta vez alcançados, a 

MOE percebeu, durante o dia das eleições, o baixo nível de capacitação sdos 
mesários, situação que deu origem a diversos problemas, tais como atrasos na 

instalação das mesas e demoras no fechamento das seções e no escrutínio.  
Essa circunstância também determinou que houvesse alto índice de erros nas 

atas eleitorais, que foram corrigidos nas Juntas Eleitorais Especiais, com a 
conseqüente demora na obtenção dos resultados da votação.13/ 

 
3. Sistema de computação 

 
A equipe técnica da MOE utilizou todos os espaços abertos pelo ONPE 

para a observação e avaliação da confiabilidade do sistema de computação a 
ser utilizado nas eleições.  Observou-se que o sistema apresentava ampla 

segurança mas, por sua própria complexidade, era inadequado para o manejo 
de grande volume de informações, como o que seria produzido no dia das 

eleições.  No dia das eleições, o desempenho do sistema foi acompanhado de 
perto, comprovando-se que , não obstante as dificuldades apresentadas 
anteriormente à votação, a última versão melhorada do software havia 

                                                      
 13. As Juntas Eleitorais Especiais tramitaram 24.707 atas que apresentavam erros.  Essa cifra representa 27% do total 

das atas eleitorais. 
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superado os problemas antes surgidos, o que permitiu um cômputo eficaz dos 
votos e a obtenção dos resultados de 50% da votação no dia seguinte ao das 

eleições. 
 
4. Meios de comunicação 

 
Quanto ao acesso dos partidos políticos aos meios de comunicação, as condições 

verificadas durante a campanha foram totalmente distintas em relação às das eleições 
do ano passado, em que se evidenciou um manipulação dos meios de informação por 
parte do Governo de então.  No desenvolvimento do processo atual, porém, o Governo 
não exerceu influência alguma nos meios de comunicação, o que se traduziu em 
divulgação mais equilibrada das campanhas de todas as opções políticas. 

 
Cumpre assinalar, entretanto, que o uso eficiente dos meios de comunicação 

para divulgação das campanhas políticas não foi responsabilidade unicamente dos 
próprios meios, mas também dos diferentes interessados no processo, a começar dos 
próprios candidatos à presidência, que praticamente deixaram de aproveitar as 
oportunidades de debate e os espaços para comunicação de seus planos de governo. 

 
Segundo a avaliação da MOE, o acesso dos partidos políticos aos meios de 

comunicação mostrou grande progresso, como a ampliação e regulamentação do espaço 
eleitoral nos meios de comunicação.  Ao mesmo tempo, embora não se tenha incorrido 
numa campanha aberta de desprestígio das opções políticas, era evidente o apoio de 
alguns meios de comunicação a determinados candidatos. 

 
 O Chefe da MOE definiu como jornada extraordinária o desenvolvimento das 
eleições de 8 de abril:  “Podemos dizer que há um vencedor líquido, que é o povo 
peruano, que hoje mostrou um nível de comportamento cívico exemplar”. 

 
 A MOE enviou às mais altas autoridades da JNE e do ONPE, um quadro de 

sugestões resultante da observação do primeiro turno eleitoral, com vistas à 
organização e execução do segundo turno das eleições presidenciais, sobre os 
aspectos relacionados com computação, capacitação e logística, conforme se 

segue. 
 

 
SISTEMA DE COMPUTAÇÃO 
 

TEMA OBSERVAÇÕES 
IMPACTO NO 

PROCESSO 

Esta versão está sujeita a revisão e não se encontra disponível para o público, dependendo de consideração do Conselho Permanente. 



 
 
 

-37- 
 

Avaliação do 
comportamen
to do sistema 
de 
computação 
durante as 
eleições. 

A MOE pôde constatar que o sistema de computação 
continua a ser um assunto crítico e fundamental para o 
processo eleitoral peruano.  Por conseguinte, 
recomenda-se que o ONPE e a JNE coordenem 
minuciosa avaliação de todas as opções disponíveis.  
Por exemplo, analisar o software utilizado no primeiro 
turno e estudar a possibilidade de ativar somente os 
módulos aplicáveis ao voto presidencial; analisar 
também o software de contingência e verificar sua 
aplicabilidade no segundo turno. 
A definição do software que o ONPE utiliza no segundo 
turno eleitoral deveria ser feita com o pleno 
conhecimento dos representantes técnicos dos partidos 
políticos participantes do processo. 

GRANDE. 

Avaliação dos 
sistemas de 
segurança 
para a 
transmissão 
de 
informações 
dos ODPE 
para o ONPE. 

As medidas de segurança implementadas na 
transmissão de informações funcionam de maneira 
satisfatória.  Para este segundo turno, recomenda-se 
que sejam avaliadas, tanto no centro de computação 
em que têm origem os dados, como nos pontos de 
consolidação.  Recomenda-se também que se informe 
o público, com expressões simples, sobre as 
características de segurança existentes em cada uma 
das redes utilizadas pelo ONPE a fim de evitar as 
especulações sobre o assunto observadas no primeiro 
turno. 

GRANDE. 

Simulacros de 
cômputo de 
dados que 
fortaleçam a 
confiança. 

Embora a finalidade dos simulacros consista em testar 
o sistema de computação em condições similares às 
reais para a detecção de erros, devem eles ser 
realizados de maneira planejada.  Recomenda-se 
também que se informem, oportuna e 
adequadamente, os participantes sobre o plano do 
simulacro (objetivos, alcance, fluxos de processos, 
participantes, casos de teste e procedimentos), uma 
vez que um simulacro desorganizado gera 
desconfiança, embora os erros ou falhas nele 
encontradas possam ser corrigidas.   

GRANDE 

Relações 
entre os 
partidos 
políticos e o 
ONPE. 

Melhorar o intercâmbio de informações e o diálogo 
ativo e permanente dos representantes técnicos dos 
partidos políticos com o ONPE.   

GRANDE. 

Escaneamento 
de atas 

A fim de facilitar o trabalho de fiscalização de que se 
encarrega a JNE.  Recomenda-se que se conclua o 
escaneamento das atas no primeiro turno.  Essa tarefa 
também contribui para a prestação ao eleitor de 
informações mais minuciosas sobre o procedimento e 
para a consecução de transparência no processo. 

GRANDE. 
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CAPACITAÇÃO 

 
TEMA 

OBSERVAÇÕES 
IMPACTO NO 

PROCESSO 

Capacitação 
eleitoral 
proporcionad
a pelo ONPE. 

Recomenda-se um aumento da capacitação 
proporcionada pelo ONPE a fim de facilitar a 
identificação e o uso dos materiais eleitorais por parte 
dos mesários.  Conforme se verificou no dia das 
eleições de 8 de abril, a percentagem de capacitação 
dos mesários não coincidiu com os dados previstos 
pelo ONPE, manifestando-se esse fenômeno 
principalmente nas zonas geográficas distantes ou de 
difícil acesso.  Estima-se que a proporção de mesários 
capacitados tenha variado entre 30% e 40%. 

GRANDE 

Campanhas 
públicas de 
motivação 
destinadas 
aos mesários  

Sugere-se que sejam reforçadas as campanhas 
públicas de natureza motivacional para a efetiva 
capacitação dos mesários. 
 

GRANDE 

Capacitação 
dos Chefes 
dos ODPE no 
uso do Plano 
Geral de 
Eleições. 

Considerando-se a existência de um Plano Geral 
Eleitoral e de especificações operacionais do mesmo 
em cronogramas e formatos pré-definidos, sugere-se 
que sejam capacitados os Chefes dos ODPE e seu 
pessoal de apoio no manejo desse mecanismo de 
controle e acompanhamento para o efetivo 
cumprimento do calendário eleitoral. 

GRANDE 

 
 
LOGÍSTICA ELEITORAL 
 

TEMA OBSERVAÇÕES IMPACTO NO 

PROCESSO 
Coordenações 
entre a JNE e 
o ONPE 

Cada um desses organismos desempenhou funções 
específicas no processo eleitoral.  As relações entre 
essas duas entidades afetaram o processo 
diretamente, motivo por que é necessário que as 
coordenações entre elas seja permanentemente 
mantida.. 

GRANDE 

Funcionament
o efetivo da 
mesa eleitoral 

A mesa eleitoral é o ponto em que fundamentalmente 
se realiza o ato eleitoral, razão é necessário 
aperfeiçoar a capacitação dos mesários e dos 
coordenadores eleitorais, bem como divulgar o papel 
dos representantes dos partidos políticos, das JEE e 
dos observadores. 

GRANDE 

Garantir os 
recursos para 
o 
funcionament
o dos ODPE 

Salienta-se a necessidade de garantir a entrega 
oportuno e na devida forma dos recursos para o 
funcionamento das ODPE. 

GRANDE 
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TEMA OBSERVAÇÕES IMPACTO NO 

PROCESSO 
Melhorar o 
plano de 
entrega de 
credenciais 
aos mesários 

Recomenda-se a formulação de um plano mais 
coerente com as diferenças culturais particulares das 
diversas regiões.  Desse modo, esta instância será 
aproveitada para aumentar as percentagens de 
capacitação dos mesários, a fim de melhorar a 
qualidade de seu desempenho no momento da votação 
e do escrutínio.. 

GRANDE 

Plano Geral 
Eleitoral  

Tornar mais operacionais os cronogramas eleitorais e 
reformular os formatos para seu acompanhamento e 
execução nas regiões, desse modo fortalecendo a 
comunicação, a supervisão e assessoramento das 
atividades.  Reformular o sistema de controle e 
acompanhamento dos ODPE. 

GRANDE 

 
 

CAPÍTULO III.  A MISSÃO DE OBSERVAÇÃO DA OEA 
ANTE O SEGUNDO TURNO ELEITORAL 

 
 De acordo com o disposto no artigo 111 da Constituição Política, os 
resultados do primeiro turno das eleições presidenciais determinaram a 

necessidade de realizar, nos 30 dias seguintes à proclamação do cômputo 
oficial dos votos, uma segunda eleição entre os dois candidatos que obtiveram 
as duas primeiras maiorias relativas.  A JNE foi favorável a que se considerasse 

como cômputo oficial dos votos os resultados das eleições presidenciais e 
congressionais apresentados pelo ONPE.  A demora do pronunciamento oficial 
sobre os candidatos que passariam ao segundo turno das eleições decorreu de 
atraso em solucionar os casos de impugnação relacionados com a eleição de 

membros do Congresso. 
 

 Essa demora não foi menor porquanto os resultados da eleição 
parlamentar não estavam tão adiantados como os da eleição presidencial pelo 

cômputo do voto preferencial, motivo por que era de esperar que sua 
apresentação levasse mais tempo.  Com efeito, as JEE e a JNE tiveram de, em 
última instância, solucionar mais de 18.000 observações apresentadas, entre 

as quais se destacavam 2.016 atas impugnadas, para que pudessem proclamar 
todos os resultados.  Cumpre reiterar que boa parte dessas observações se 
referiam ao cômputo de votos preferenciais para o Congresso da República. 

 
 A data de realização do segundo turno eleitoral, desde sempre sugerida 
pela JNE, era o dia 3 de junho, considerando o cronograma eleitoral preparado 

pelo próprio ONPE.  Essa data foi confirmada pela JNE no dia 21 de maio, 
depois da proclamação dos resultados oficiais do primeiro turno eleitoral. 

 
A. AMBIENTE POLÍTICO 
 
 O segundo turno da eleição presidencial encontrou um ambiente que se 
caracterizava pelo desaparecimento dos aspectos sombrios que empanaram a 

atividade eleitoral na dramática experiência peruana das eleições do ano 2000.  
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Novamente se obteve então o compromisso do Executivo de manter a 
neutralidade ante o processo eleitoral e de ao mesmo tempo apoiar sua 

realização em tempo e na devida forma. 
 Posteriormente à conclusão do primeiro turno eleitoral, ocorreram 

algumas irregularidades que não chegaram, porém, a comprometer a 
legalidade do processo.  Dentre esses casos ocorridos isoladamente, cumpre 
mencionar o inexplicável atraso da JEE da circunscrição de Lima-Centro em 

solucionar as impugnações de algumas atas eleitorais ante a falha existente na 
Lei, que não fixa um prazo para que as JEE resolvam as impugnações que lhes 

compete.14/  Desse modo, a JEE de Lima-Centro demorou 17 dias em 
solucionar o assunto, criando assim um obstáculo ao oportuno 

desenvolvimento das atividades programadas no cronograma eleitoral, o que 
causou preocupação entre os observadores e entre os eleitores, bem como 

crescente incerteza entre os agentes econômicos. 
 
 Ocorreu outra situação especial em decorrência da proclamação e, inclusive, da 
entrega de credenciais aos candidatos congressionais do Departamento de Huaraz, não 
obstante se achar pendente a resolução da JNE sobre várias apelações provenientes das 
JEE das Províncias de Huari e Santa.  As resoluções da JNE afetaram os resultados finais 
departamentais, motivo por que a JNE ordenou a reabertura dos centros de computação 
dos ODPE dessas circunscrições a fim de que fizessem a contagem dos votos com as 
modificações pertinentes indicadas nas respectivas decisões. Como resultado do acima 
exposto, o partido Frente Independiente Moralizador perdeu una cadeira em favor do 
Partido Aprista Peruano. 
 
 Uma vez solucionados os casos de impugnação nas JEE, em 22 de maio de 2001, 
a JNE proclamou os resultados oficiais do primeiro turno, publicou a lista dos novos 
congressistas e confirmou a data definitiva da votação em 3 de junho do corrente ano. 
 
1. Campanha eleitoral 
 
 A campanha eleitoral do segundo turno se caracterizou pelos seguintes fatos:  
independência das entidades eleitorais frente ao Poder Executivo; a não utilização de 
recursos estatais para fins eleitorais; a neutralidade das Forças Armadas; liberdade da 
imprensa; e o reconhecimento do papel da observação eleitoral, tanto nacional como 
internacional. 
 
 Durante a campanha, preponderou o excesso de promessas de ambos os 
candidatos sobre diversos temas e o ataque pessoal que se sobrepunha ao debate das 
idéias programáticas.  Desse modo, o tratamento dos temas sensíveis ao interesse 
nacional foram deixados para o Governo que se instalaria em 28 de julho.  Nos últimos 
dias da campanha, recrudesceram o ataque e a desqualificação pessoal entre os 
candidatos, com base em fatos do passado relacionados com a atuação pública desses 
personagens e com sua vida privada. 

 

                                                      
 14. O artigo 311 da Lei Orgânica Eleitoral estabelece a atribuição da JEE de solucionar as apelações interpostas contra 

as resoluções das mesas eleitorais sobre impugnações formuladas.  Entretanto, não estabelece um prazo para 
apresentação das soluções. 
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 Não obstante as confrontações entre os partidos políticos que 
disputaram o segundo turno eleitoral, a MOE comemorou a decisão de Alan 

García e Alejandro Toledo de oferecer aos cidadãos um debate em que 
revelaram suas posturas ante os temas substantivos que preocupam o país.  

Mediante o acesso aos meios de comunicação de massa, os candidatos dos dois 
partidos rivais tiveram a oportunidade de discutir suas propostas políticas, 

oferecendo à população elementos de juízo que lhe permitissem avaliar as duas 
propostas. 

 
 As outras forças políticas que competiram no primeiro turno eleitoral, com 
exceção do partido Frente Independiente Moralizador, optaram por deixar em liberdade 
seu eleitorado no segundo turno das eleições presidenciais. 
 
2. As candidaturas 
 
 Como se observou acima, o candidato do Partido Aprista Peruano, Alan García 
Pérez, e o candidato do Partido Perú Posible, Alejandro Toledo Manrique, disputaram, em 
3 de junho, o segundo turno das eleições presidenciais. 
 
 O candidato Alan García, é advogado diplomado pela Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, com doutorado em Ciências Políticas obtido na Universidad Complutense 
de Madrid.  Sempre esteve vinculado ao Partido Aprista Peruano, indiscutivelmente 
como líder.  Foi Secretário Nacional do partido em 1979 e, posteriormente, foi membro 
da Assembléia Constituinte, e deputado por Lima.  Em 1985, foi eleito Presidente da 
República.  Durante seu governo, o país enfrentou grave crise econômica.  Depois do 
alto golpe de estado de Alberto Fujimore em 1992, abandonou o país e se exilou na 
Colômbia. 
 
 Durante sua campanha nas eleições, o ex-Presidente Alan García revelou ao 
eleitorado peruano uma imagem de estadista maduro, que procurava aproveitar a 
experiência do governo que exerceu entre 1985 e 1990, procurando corrigir os erros 
observados pelo eleitorado nesse então.  Também focalizou suas propostas e fez 
promessas quanto a temas sensíveis para a população, tais como as tarifas de serviços 
públicos. 
 
 O candidato do Partido Perú Posible, Alejandro Toledo Manrique, estudou 
economia na Universidade de São Francisco (EUA), cursou dois mestrados e um 
doutorado em economia de recursos humanos na Universidade de Stanford (EUA), foi 
consultor internacional da ONU, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados 
Unidos (USAID), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).  Nas eleições gerais do ano 
2000, também concorreu no segundo turno, enfrentando o candidato Presidente Alberto 
Fujimore.  Antes da realização do segundo turno do ano 2000, retirou-se do pleito e 
continuou sua campanha de oposição ao governo eleito.  Encabeçou a chamda Marcha 
de los Cuatro Suyos, que constituiu uma das manifestações de protesto mais 
emblemáticas contra o regime de Alberto Fujimori. 
 Por sua vez, Alejandro Toledo procurou projetar um plano de governo forte 
baseado em boa equipe de assessores técnicos com experiência em assuntos 
econômicos, educacionais etc., centrando sua campanha em ataques ao passado do ex-
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Presidente García, oferecendo uma mudança radical em relação à era marcada pelo 
Governo do Presidente Fujimori e projetando o seu partido como uma força política 
capaz de chegar a consenso com outras opções a fim de assegurar a governabilidade do 
país. 
 Em vésperas da eleição, a MOE manteve reuniões tanto com o Alejandro Toledo 
como com Alan García, havendo obtido o compromisso irrestrito de ambos de respeitar 
os resultados oficiais quaisquer que fossem eles.  Esse compromisso foi publicado pelos 
meios de comunicação e contribuiu para suavizar o clima da eleição ante os rumores e 
expectativas suscitados entre os cidadãos, o empate técnico que supostamente teriam 
declarado algumas pesquisadoras em privado, uma vez que as pesquisas públicas 
estavam proibidas, por ser a última semana anterior à votação. Entretanto, algumas 
dessas pesquisas eram fraudulentas, conforme assegurou o Diretor da empresa de 
pesquisas Apoyo, Alfredo Torres. 

 
3. O fenômeno do voto em branco e nulo 
 
 As pesquisas sobre as intenções de voto mostraram, no começo de maio, um 
índice histórico quanto à percentagem de votos em branco ou nulos.15/  Esse fenômeno, 
ocorrido essencialmente na capital, foi impulsionado, em grande medida, por uma 
campanha iniciada através da Internet, de maneira anônima.  Essa campanha foi 
posteriormente liderada por algumas personalidades do país (Alvaro Vargas Llosa e 
Jaime Bayly), que então convidaram os peruanos a preferir essa opção aos dois 
candidatos participantes.  Entretanto, o índice revelado nas pesquisas relativo ao voto 
em branco/viciado diminuiu notavelmente a partir da realização do debate entre os 
candidatos à presidência em 19 de maio de 2001, até chegar a níveis tradicionais (cerca 
de 13%). 
 
B. CONSTITUIÇÃO DA MOE 
 
 A Missão prosseguiu seu trabalho de observação ininterruptamente, com uma 
equipe reduzida de acompanhamento na cidade de Lima, durante o período entre a 
realização do primeiro turno das eleições gerais de 8 de abril último e o início dos 
preparativos do segundo turno das eleições presidenciais em 3 de maio de 2001, quando 
foram incorporados os peritos nas áreas jurídicas, formulação de relatórios, gestão, 
capacitação e informática. 

 
 Em 22 de maio, foram incorporados os coordenadores das 13 sedes da MOE em 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Huaráz, Iquitos, 
Lima, Piura, Puno e Trujillo.  Finalmente, em 27 do mesmo mês, foi completada a equipe 
de observadores, da qual também participaram voluntários das Embaixadas do Canadá, 
Estados Unidos de América, Bolívia, Colômbia, Japão e Paraguai; bem como da 

                                                      
 15. Segundo a pesquisa efetuada pela empresa Analistas y Consultores entre 5 e 10 de maio, de que participaram 

2.000 pessoas em todo o país (com uma margem de erro de 2,2%), 40,6% das pessoas inquiridas em Lima 
responderam que optariam pelo voto em branco ou viciado, colocando-se em primeiro lugar entre as preferências 
do eleitorado da capital.  Esse índice foi menor no nível nacional, no quel, segundo a pesquisa, a intenção do voto 
em branco/viciado registrou 32,9%, índice superado pelo candidato Toledo, que durante esse período obteve 
35,4% das preferências do eleitorado. 
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Comunidade Andina, o que permitiu que a MOE dispusesse de 110 observadores no dia 
da eleição. 
 
 As jornadas de capacitação tiveram início em 22 de maio mediante uma 
reunião informativa destinada aos coordenadores das sedes.  Posteriormente, 
procedeu-se à capacitação do grupo de observadores, com a qual, ademais de 

instruí-los quanto ao esquema de trabalho preparado para o segundo turno 
eleitoral, foram a eles prestadas informações atualizadas sobre as principais 

ocorrências antes de sua chegada ao país. 
 

 A MOE desenvolveu sua tarefa de observação no segundo turno eleitoral 
dispensando atenção à maneira de o ONPE dar cumprimento às atividades do 
cronograma eleitoral.  Durante essa etapa, a MOE definiu os aspectos que requeriam 
atenção especial, a serem observados no decorrer do segundo turno eleitoral.  A Missão 
fez comentários e recomendações sobre assuntos relacionados com o processo nos 
relatórios de andamento. 
 
C. COORDENAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE OBSERVAÇÃO NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
 
 Durante o segundo turno eleitoral, a MOE prosseguiu sua tarefa de observação, 
de maneira coordenada com as instituições de observação nacionais e internacionais, 
para isso realizando reuniões periódicas que lhe permitiram partilhar experiências e 
comentários sobre os principais aspectos do processo. 
 
 A incorporação à equipe central da MOE do Diretor do IFES para a América Latina 
e o Caribe como Oficial de Gestão, permitiu assegurar a cooperação institucional que a 
MOE mantinha com o IFES no âmbito do trabalho conjunto desta entidade e da equipe 
da ONU. 
 
 O Chefe da MOE atendeu ao convite que fizera o NDI/Carter Center para que, 
como no primeiro turno eleitoral, conversasse com os delegados que observaram as 
eleições de 3 de junho.  Nessa ocasião, a delegação foi chefiada pela ex-Secretária de 
Estado dos Estados Unidos, Madelaine Albright. 
 
 A MOE também assistiu semanalmente às reuniões de coordenação programadas 
pela Asociación Civil Transparencia, com a finalidade de trocar opiniões sobre o 
ambiente do processo eleitoral e as possíveis formas de colaboração para o 
fortalecimento da institucionalidade peruana.  A MOE salientou o trabalho construtivo de 
promoção e negociação realizado pela referida associação para que se concretizasse o 
debate presidencial realizado em 19 de maio. 
 
D. COORDENAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ELEITORAIS 
 
 A cooperação entre a MOE e as diferentes instituições governamentais e 
autoridades eleitorais foi consolidada durante o segundo turno eleitoral.  As atividades 
desenvolvidas nessa etapa incluíram a participação nas reuniões informativas acordadas 
pela própria MOE e por essas instituições, bem como a participação de representantes 
da MOE nos diversos eventos e atividades programados pelo ONPE e pela JNE. 
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 A MOE destacou o exercício realizado pelo ONPE, com base no balanço geral do 
primeiro turno eleitoral, que permitiu a este identificar as virtudes e deficiências do 
processo, e as lições aprendidas, desse modo assegurando o trabalho no segundo turno 
das eleições presidenciais.  O ONPE também decidiu realizar reuniões semanais de 
coordenação e informação para as missões de observação eleitoral e a Defensoria 
Pública.  Nessas reuniões, que tiveram início em 7 de maio, o ONPE apresentou 
informações sobre os progressos alcançados no que se refere a assuntos técnicos e 
dirimiu dúvidas e preocupações suscitadas pelos grupos de observadores e pela 
Defensoria Pública.  A abertura do ONPE para a prestação de informações oportunas 
coincidiu com atitude semelhante para com os representantes técnicos dos partidos. 
 
 A MOE foi convidada pelo ONPE para assistir a eventos tais como:  apresentação 
do cronograma do segundo turno eleitoral de 2001; sorteio da localização, na cédula 
eleitoral, dos candidatos participantes do segundo turno eleitoral; início da impressão 
das cédulas eleitorais; apresentação do programa de voluntariado eleitoral; abertura dos 
escritórios dos representantes técnicos dos partidos políticos participantes do segundo 
turno eleitoral; acompanhamento do programa de computação; comparecimento aos 
três testes internas do programa de computação; sorteio do espaço eleitoral gratuito nos 
meios de comunicação; e expedição do material eleitoral para o exterior e para os ODPE 
no nível nacional.  A MOE também recebeu um convite do ONPE para que assistisse à 
proclamação dos resultados oficiais ao final do dia da votação. 
 
 A MOE salientou a realização de um ciclo de conferências organizado pelo ONPE 
na semana anterior à data das eleições e que foi denominado “Peru, Eleições e Transição 
Democrática”.  O Chefe da MOE participou da inauguração desse foro e reconheceu a 
importância do trabalho realizado, que ofereceu uma perspectiva mais ampla do 
processo eleitoral.  As conferências, de que participaram destacados expositores, 
incluem temas tais como:  avaliação dos processos eleitorais na América Latina, a 
importância da participação da juventude na política nacional e as diferentes 
experiências dos países latino-americanos em seus processos de transição para a 
democracia. 

 
 A MOE também realizou reuniões de coordenação com o Presidente da JNE, 
reuniões que se intensificaram em virtude dos acontecimentos verificados na etapa 
anterior à proclamação dos resultados oficiais do primeiro turno eleitoral e à fixação da 
data para a realização do segundo turno das eleições presidenciais, que finalmente foi 
fixada em 3 de junho. 
 
 O Chefe da MOE visitou o Presidente da JNE a fim de expressar-lhe solidariedade, 
pessoalmente e em nome do Organismo Hemisférico, ante o atentado sofrido no dia 16 
de maio pelo Tribunal Eleitoral.  O lamentável fato ocorreu ao explodir, em frente às 
instalações da Junta, uma mochila-bomba que ocasionou grande alarme entre os 
cidadãos, ante o fantasma do renascimento do terrorismo e o impacto do fato no 
ambiente do processo.  A unânime condenação que esse ato terrorista provocou na 
opinião pública constituiu poderoso sinal do anseio da população peruana por privilegiar 
os mecanismos da democracia como o único meio de encontrar soluções para as 
necessidades do país. 
 
E. COORDENAÇÃO COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS 
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 Nesta etapa, o Chefe da MOE reuniu-se com o Presidente da República, 
Doutor Valentín Paniagua, e com o Ministro das Relações Exteriores e 

Presidente do Conselho de Ministros, Javier Pérez de Cuellar, para dialogar e 
conhecer suas opiniões sobre o ambiente anterior às eleições e acordar a forma 

de a MOE poder contribuir, com medidas privadas e manifestações públicas, 
para a consideração dos principais assuntos relacionados com o fortalecimento 

institucional, que serviu de base para o processo. 
 
 A MOE constantemente reiterou seu reconhecimento quanto à gestão do Governo 
de Transição, que além de acompanhar e apoiar o desenvolvimento do processo, tarefa 
por si mesma titânica, dada a exigüidade dos prazos, enfrentou o desafio de criar as 
condições para que as outras instituições do Estado dessem início a processos de 
renovação a fim de assegurar sua independência.  Revestem especial importância os 
esforços envidados no sentido do fortalecimento da justiça e o combate à corrupção, 
sem o que a renovação das entidades eleitorais e a limpeza do próprio processo eleitoral 
teriam sido impossíveis. 
 
 O Governo de Transição também se encarregou de preparar um processo de 
transferência de poder ao Governo seguinte, que lhe permitisse dispor de claro 
diagnóstico das necessidades que deveriam ser atendidas com urgência, bem como 
sobre as forças de que se dispunha e as oportunidades existentes para enfrentá-las.  
Desse modo, a Administração seguinte iniciaria o desenvolvimento de seu programa de 
governo voltado de preferência para a consecução das futuras metas.  Esse empenho 
especial numa transição ordenada e informada sem dúvida contribuiu para a 
recuperação do clima de confiança no processo democrático e, particularmente, no 
Sistema Eleitoral.  O nível satisfatório de coordenação mantido entre as entidades 
eleitorais e as Forças Armadas e a Polícia Nacional a fim de preservar a segurança do 
processo e facilitar sua logística são uma prova disso. 
 
 Como exemplo do acima exposto, mencionamos a atividade coordenada pelo 
Ministro da Defesa, que fez um convite especial ao Chefe da MOE e à sua comitiva para 
observar, nas cidades de Chiclayo, Cajamarca e Huaraz, o simulacro de votação que, de 
acordo com o cronograma eleitoral, foi realizado no domingo 27 de maio. 
 
 Esse convite foi também estendido aos representantes da delegação da União 
Européia, do NDI/Carter Center, da Missão da ONU, da Asociación Civil Transparencia e 
do Consejo por la Paz, bem como aos altos funcionários do ONPE e da JNE.  O ato é da 
maior importância e, pela primeira vez foram convocados representantes de todas as 
missões de observação eleitoral, nacionais e internacionais, funcionários de organismos 
internacionais que prestam assistência técnica ao Sistema Eleitoral e autoridades 
eleitorais, dando-lhes a oportunidade de conjuntamente observar e comentar o 
desenvolvimento do simulacro nacional de votação.  Ao mesmo tempo, esse ato 
simbolizou a estreita relação cívico-militar em apoio ao processo. 
 
 O resultado do simulacro permitiu ao Chefe da MOE fazer um avaliação geral do 
mesmo, que foi divulgada ao ser concluído o processo e que possibilitou a comprovação 
de que os elementos importantes das diferentes áreas já se achavam preparados uma 
semana antes da votação.  Na área de logística, comprovou-se que o material eleitoral 
havia sido recebido pelos ODPE e podia ser distribuído às seções eleitorais.  Na área de 
informática, constatou-se o bom funcionamento do software a ser utilizado no segundo 
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turno eleitoral, que era mais simples e mais rápido que o anterior.  Na área de 
capacitação, verificou-se que a instrução dos mesários conseguiu substancial 
melhoramento, ao serem aproveitadas as experiências do primeiro turno. 

 
F. OBSERVAÇÃO TÉCNICA DO PROCESSO 

 
 Como no primeiro turno eleitoral, a MOE centrou sua observação nos 

aspectos relacionados com a organização das eleições nas áreas de logística, 
capacitação, computação e acesso aos meios de comunicação, havendo 

verificado que o desenvolvimento de tais atividades havia observado 
estritamente os procedimentos legais. 

 
 
 
 

1. Logística eleitoral 
 

 A MOE salientou a decisão da JNE que, apesar de ainda não haver proclamado os 
resultados oficiais do primeiro turno, preservou o calendário eleitoral preparado pelo 
ONPE.  Essa decisão foi formalizada mediante a Resolução 397-2001-JNE, de 3 de maio, 
que permitiu que o ONPE imediatamente iniciasse os trabalhos destinados a dar 
cumprimento ao cronograma eleitoral. 
 
 Entre as primeiras atividades desenvolvidas, incluem-se as seguintes:  desenho 
da cédula eleitoral; sorteio do lugar que os candidatos ocuparão na referida cédula; 
impressão do material eleitoral; e as demais tarefas relacionadas com a preparação das 
eleições.  Com essa medida, foi possível concluir os preparativos do segundo turno 
observando-se estritamente a legalidade, conseguindo-se superar o congestionamento 
que pareciam provocar as demoras em solucionar os casos relacionados com atas 
impugnadas por algumas Juntas Eleitorais Especiais.  A JNE, ao mesmo tempo que 
manteve o estrito cumprimento da legislação vigente, apresentou uma solução que deu 
ensejo à celebração do segundo turno eleitoral, uma vez que, embora o cômputo dos 
votos presidenciais esteja vinculado à conclusão do cômputo e à solução das 
impugnações do voto congressional e preferencial, a percentagem de votos que, por 
motivo de impugnações, ainda faltava introduzir, não era de nível que pudesse modificar 
os resultados publicamente conhecidos nessa data.  Com essa ação, a JNE uma vez mais 
demonstrou sua determinação de fiscalizar o processo e, ao mesmo tempo, preservar a 
saúde deste. 

 
 Constatados os problemas acima mencionados, relativos ao atraso em 

solucionar alguns casos de impugnação, as tarefas a cargo do ONPE 
programadas para o início do segundo turno não se ajustavam estritamente ao 

cronograma eleitoral.  A MOE manifestou preocupação quanto a que não se 
dispusesse de tempo suficiente para concluir os trabalhos preparatórios, 

motivo por que sua observação se concentrou especialmente nas atividades 
que encontraram dificuldades durante o primeiro turno eleitoral, tais como o 
atraso na distribuição do material eleitoral a algumas áreas do país de mais 

difícil acesso e a falta de coordenação entre os ODPE e as JEE no recolhimento 
das atas eleitorais. 
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 Apresenta-se a seguir a avaliação da MOE sobre os diferentes aspectos 
da logística eleitoral. 

 
a. Distribuição do material 

 
Com exceção das regiões de Lima e da Província Constitucional do Callao, 

onde a distribuição do material eleitoral aos centros de votação foi feita 
diretamente, no restante do país o material foi enviado aos 23 centros de 

coleta dos ODPE, localizados em todos os departamentos. 
 

Como ocorreu anteriormente, para as áreas de difícil acesso, 
estabeleceu-se coordenação com as Forças Armadas, a Polícia Nacional, e 

foram contratadas diretamente empresas de transporte terrestre.  Nas áreas 
mais distantes, foram utilizados helicópteros. 

 
b. Seções eleitorais 

 
Todas as seções eleitorais foram acondicionadas, havendo sido 

transferidas 190 seções em todo o país, as quais compreendiam 4.836 mesas 
eleitorais. 

 
Para a vigilância e segurança das mesmas, o ONPE se articulou com as 

Forças Armadas e a Polícia Nacional.  Por instruções do ONPE, foram instaladas 
em todas as seções melas eleitorais para os portadores de deficiência e foi 

realizado, no decorrer das eleições, o censo nacional destes, a fim de atualizar 
o cadastro nacional de eleitores. 

 
c. Verificação e revisão do material 

 
Conforme dispõe a Lei, a verificação e revisão do material eleitoral coube 

aos fiscais das JEE de cada circunscrição eleitoral, que selecionaram amostras 
do conteúdo das caixas para verificação e comprovação do cumprimento do que 

dispõe a legislação nessa matéria.  Além disso, verificaram a embalagem do 
material de reserva para os coordenadores das seções eleitorais, que pela 

primeira vez incluía cartazes para indicação das mesas eleitorais para 
portadores de deficiência 

 
d. Recolhimento do material 

 
Para o recolhimento do material, foram realizados testes do sistema de 

recolhimento rápido de atas, que mede o tempo que leva o transporte e a 
entrega das atas eleitorais, basicamente do envelope destinado aos ODPE.  O 

tempo médio observado em seções eleitorais selecionadas para o simulacro de 
27 de maio foi de, no máximo 45 minutos e, no mínimo, 20, nas regiões de 
Lima e Callao.  Nas demais regiões, variou entre três horas no máximo e 20 

minutos no mínimo.  Esse comportamento se repetiu no dia das eleições, 
havendo sido iniciada a digitação aproximadamente às 18h00 em todo o país.  
Os primeiros resultados (cerca de 40%) foram proclamados às 19h00 desse 

mesmo dia. 
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 Faltando dois dias para a conclusão do processo eleitoral, a JNE expediu a 
resolução 486-2001-JNE, mediante a qual dispôs, para o segundo turno das eleições 
presidenciais, o preenchimento e a entrega das atas eleitorais. 
 
 A Lei Orgânica Eleitoral, em seu artigo 288, em concordância com seu artigo 291, 
estabelece que, uma vez concluído o escrutínio, os mesários devem efetuar, num só ato, 
o preenchimento dos seis exemplares da ata eleitoral. 
 
 O sistema de recolhimento rápido de atas, iniciado pelo ONPE no primeiro turno 
das eleições, determinava que a segunda dessas seis atas preenchidas pelos mesários 
era enviada ao ODPE, previamente ao preenchimento das restantes quatro atas. 
 
 A JNE, a fim de assegurar o cumprimento do processo eleitoral no segundo turno, 
de acordo com os padrões de eficiência e segurança, decidiu que os seis exemplares da 
ata eleitoral deveriam ser preenchidos e assinados no mesmo ato e que a distribuição a 
seus respectivos destinatários seria feita posteriormente.  Essa medida procurava 
proteger a segurança do procedimento e evitar a criação de cenários de erro nas atas 
eleitorais. 
 
 Em virtude de não se haver disposto do tempo necessário para divulgar o 
conteúdo dessa resolução, sua aplicação foi parcial, o que permitiu que o sistema de 
recolhimento rápido se desenvolvesse normalmente. 

 
 
 

2. Capacitação 
 

 A Gerência de Capacitação e Educação Eleitoral do ONPE, em conjunto com as 
gerências de Capacitação Eleitoral, Assessoria Jurídica, Administração e Finanças, 
coordenou um programa de capacitação e assistência técnica aos ODPE.  Esse programa 
tinha por finalidade reforçar os 49 ODPE em matéria de organização, manejo de 
formatos, procedimentos e recursos, bem como melhorar as relações humanas.  O 
programa se destinava, além de ao pessoal dos ODPE, aos seguintes grupos: 
 
a. Mesários 

 
No dia 27 de maio de 2001, foi realizado o simulacro nacional, que previa entre 

suas atividades a capacitação dos mesários e dos voluntários que colaboraram na 
orientação ao eleitor.  Essa jornada de trabalho, iniciada às 6h e concluída às 13h, 
incluiu a instalação da mesa, a revisão e identificação do material eleitoral, o 
preenchimento de atas e a assinatura de cédulas.  Procedeu-se em seguida à verificação 
do processo de votação e dos possíveis casos de impugnação.  Cumpre observar, no 
entanto, que a retirada de credenciais foi muito lenta, o que se mostrou coerente com a 
diminuição do comparecimento dos mesários aos programas de capacitação. 

 
Como elemento de apoio à atividade dos mesários, procedeu-se à edição de uma 

nova Cartilha de Instrução dos Mesários, a fim de solucionar adequada e ordenadamente 
os problemas práticos e os procedimentos aplicáveis em cada situação que ocorresse 
numa mesa.  Também foram elaboradas gigantografias de atas e cédulas eleitorais.  
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Também foi observado considerável melhoramento da qualidade pedagógica e do 
material entregue. 

 
b. Campanha dos meios de comunicação 

 
A campanha dos meios de comunicação – rádio, televisão e imprensa escrita – foi 

dirigida aos mesários.  Por exemplo, de quatro spots televisivos, dois se dirigiam aos 
mesários, um aos portadores de deficiência e um aos eleitores. 

 
Os assuntos veiculados na campanha procuravam incentivar o comparecimento 

às jornadas de capacitação e a pontualidade no dia das eleições, desse modo evitando 
demoras na instalação das mesas e no preenchimento das atas.  A presença do pessoal 
do ONPE aumentou nas últimas semanas, com a finalidade de solucionar, por meio dos 
programas de rádio, as consultas dos eleitores. 

 
c. Educação do eleitor 

 
Foi realizada uma campanha para manter o interesse dos eleitores e incentivar 

sua participação.  Nas zonas rurais, procurou-se diminuir consideravelmente o voto nulo 
em virtude de erro.  Para isso, foram adotadas as seguintes medidas:  a) manutenção 
dos 250 promotores eleitorais nessas zonas; b) uso de reproduções das cédulas 
eleitorais, atas e pôsteres (no entanto, editados somente em espanhol); c) campanha de 
rádio em espanhol, quechua, aymara, achaninca, shipibo e aguaruna; d) finalmente, um 
espetáculo de massa realizado no Estádio Monumental de Lima, em 2 de junho, por 
ocasião do jogo de futebol entre as seleções do Equador e do Peru, aproveitando a 
cobertura de rádio e televisão do referido evento. 
 
 
 
 
d. Acompanhamento dos programas de capacitação da JNE 

 
A fim de reforçar a capacitação dos presidentes das JEE e de seus membros, a 

JNE organizou, por intermédio de sua Gerência de Capacitação e Educação Eleitoral, 
uma série de reuniões técnicas de capacitação nas cidades de Cajamarca, Huancayo e 
Cuzco, durante o mês de maio.  De acordo com o programa de capacitação da JNE, o 
objetivo geral consistia em consolidar a capacitação proporcionada para o primeiro turno 
eleitoral, a fim de que fosse mais dinâmica a condução do processo eleitoral durante o 
segundo turno das eleições presidenciais. 

 
Para os efeitos dessa capacitação, a JNE preparou material de apoio tais como 

uma nova edição do Manual dos Fiscais Eleitorais das JEE, quadros de dispensas e 
multas para os votantes e mesários e a videoconferência “Democracia e voto cidadão”, 
no dia 25 de maio de 2001, que conectou Lima instantaneamente a 24 universidades do 
país e da qual participaram 18 JEE, localizadas em 16 cidades e na Província 
Constitucional de El Callao. 

 
A MOE observou que, apesar do aumento dos níveis históricos de 

capacitação dos mesários, a cobertura do plano formulado para esse fim foi 
insuficiente.  Essa situação suscitou, por sua vez, outros problemas tais como 
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atrasos na instalação das mesas eleitorais e no processo de escrutínio.  
Segundo balanço do próprio ONPE, a capacitação dos mesários variou em torno 
de 35%.  A MOE considerou conveniente realizar uma avaliação própria desse 

conceito, mediante a obtenção de informações diretamente por seus 
observadores durante o dia das eleições.  Segundo os relatórios dos 

coordenadores das diferentes sedes, o grau de capacitação dos mesários 
aumentou consideravelmente em virtude tanto de sua participação nas 

jornadas de capacitação como de seu desempenho prévio no primeiro turno, já 
que os membros selecionados foram os mesmos da ocasião anterior. 
 

3. Informática 
 

 Os problemas encontrados no sistema de computação utilizado no primeiro turno 
eleitoral decorriam da desnecessária complexidade dos componentes utilizados no 
sistema selecionado pela firma J.  Evans, ao pouco tempo disponível para seu 
desenvolvimento e implementação e, finalmente, à falta de uma boa gerência de 
computação por parte do ONPE, que permitisse o acompanhamento e controle da 
execução do projeto. 
 
 A MOE, nas conclusões e recomendações formuladas no primeiro turno, salientou 
a necessidade de avaliar outras alternativas do ponto de vista técnico, econômico e 
operacional.  O ONPE decidiu, com base nas exigências e necessidades do cômputo de 
votos do segundo turno, que a alternativa mais adequada era a utilização do software 
SISNE (Sistema Nacional Eleitoral), da Top Level. 
 

 O acompanhamento da computação por parte da MOE se concentrou na 

monitoração e avaliação das atividades e tarefas relacionadas com a implementação, 

operação e condução do sistema de cômputo de votos (SISNE), bem como com a 

observação e monitoração da infra-estrutura de computação do ONPE para o 

segundo turno eleitoral. 

 
 A mudança de software e de provedor gerou uma série de interrogações e 
desafios que deviam ser solucionados em 30 dias, em virtude do prazo fixado para o 
segundo turno.  Nesse cenário, a Top Level, empresa provedora do software SISNE, 
assumiu a responsabilidade de melhorar sua funcionalidade, modificá-lo e adaptá-lo para 
um ambiente amplo (todos os centros de computação), incluir mecanismos de 
segurança na transmissão e consolidação dos dados e garantir a integridade física dos 
equipamentos e linhas de comunicação. 
 
 Dada a dimensão das modificações a serem efetuadas, a MOE considerou 
necessário realizar minuciosos testes, a fim de verificar e validar o funcionamento, a 
compatibilidade, a segurança e o rendimento do SISNE durante a transmissão e a 
consolidação dos dados eleitorais.  Os objetivos específicos nesse segundo turno eram 
os seguintes: 
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• Verificar a funcionalidade da versão final do SISNE elaborado pela Top Level. 
• Verificar a infra-estrutura do hardware que serve de base ao SISNE. 
• Verificar a segurança da aplicação, da transmissão de dados e dos equipamentos. 
• Comprovar a segurança física do centro de computação. 
• Verificar a estrutura, a segurança e o conteúdo do banco de dados. 
• Tomar conhecimento das preocupações dos representantes técnicos dos partidos 

políticos,com a finalidade de esclarecer dúvidas e encaminhá-las às gerências 
pertinentes do ONPE. 

 
 A participação dos representantes técnicos dos partidos também se reduziu a 
intervenções durante as sessões de teste.  Para esse efeito, o ONPE desenvolveu um 
programa de testes, que incluía as seguintes atividades: 
 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DATA DE 

REALIZAÇÃO 

TIPO DE TESTE/VERSÃO COMENTÁRIOS 

4 de maio Apresentação da versão 
SISNE V1.0 

Versão de contingência utilizada 
no primeiro turno. 

15 de maio Primeiro teste interno 
SISNE V2.0 

Testes parciais em 12 centros de 
computação, com 10% das atas. 

22 de maio Segundo teste interno  
SISNE V2.1 

Testes parciais em 29 centros de 
computação, com 25% das atas. 

25 de maio Terceiro teste interno  
SISNE V2.3 

Testes em todos os centros de 
computação, com 50% das atas. 

 
27 de maio 

 
Simulacro Nacional 
SISNE V2.3 

Simulacro nacional em todos os 
centros de computação, com 50% 
das atas.  Em alguns casos foram 
processadas atas preparadas 
pelos partidos políticos. 

 
3 de junho 

 
Eleições Gerais 2o.  Turno, 
SISNE V3.0 

 
Verificação do comportamento 
geral do sistema. 

 
 São relacionados a seguir os testes a que foi submetido o sistema de 
computação, testes esses de que participaram as entidades de apoio técnico e que 
foram realizados na presença de observadores nacionais e internacionais e dos 
representantes técnicos dos partidos. 

 
a. Apresentação da versão V1.0:   
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A Top Level entregou a versão inicial V1.0 do SISNE e demonstrou sua 
funcionalidade.16/  Essa versão mostrou os diferentes processos no centro de 
computação: carga inicial de dados; designação de usuários e permissões; cotização e 
digitação e correção de atas.  Observou-se, na apresentação, que se tratava de uma 
aplicação cliente/servidor de implementação simples e com uma plataforma 
suficientemente conhecida no ambiente peruano de computação. 

 
b. Primeiro teste interno (15 de maio):   

 

Neste teste foram incluídos 12 centros de computação localizados em Lima e 
Callao, com um total de aproximadamente 9.000 atas (10% do total).  A versão 
utilizada foi a SISNE 2.0.  Esse teste não foi realizado em ambiente real, uma vez que 
não havia sido concluída a digitação de todos os resultados do primeiro turno e os 
servidores principais da Nazca e da UNI ainda continham essa informação.  Nessa 
ocasião, não foi possível utilizar a largura total de banda para a transmissão dos dados.  
O processo de digitalização de atas não foi considerado nesse simulacro, bem como o 
teste do plano de contingência e a segurança do sistema. 

 

No decorrer desse teste, foram constatados atrasos no início do exercício, falta 
de capacitação dos digitadores, problemas de consistência de dados de vários relatórios, 
lentidão na transmissão das informações e a existência de diferentes versões do 
software durante o simulacro. 

Apesar disso, esse exercício permitiu que fossem testados todos as etapas da 
computação de resultados como os seguintes:  zeragem, divisão em lotes, digitação, 
verificação, correção, registro de resoluções e transmissão de informações. 

 
c. Segundo teste interno (23 de maio):  

 

Neste segundo teste, foi incluída metade dos centros de computação de todo o 
país (29), com um número aproximado de 22.500 atas (25% do total).  Esse exercício 
não incluiu os centros de computação de Lima e Callao.  Nessa ocasião, a versão do 
sistema de computação utilizada foi a SISNE 2.1 e os servidores principais utilizados 
para consolidar as informações, os da Nazca e da UNI. 

 

Todos os processos de computação foram testados sem problemas.  Nos centros 
de computação que ainda não haviam concluído a digitação das atas do primeiro turno, 
foram utilizados os servidores de backup como servidores primários.  A empresa de 
auditoria PricewaterhouseCoopers se encarregou da obtenção de informações, a fim de 
testar sua integridade e a funcionalidade do sistema.  Os problemas detectados nos 
relatórios do primeiro simulacro foram solucionados em sua grande maioria. 

 
d. Terceiro teste interno (25 de maio): 
                                                      
 16. A plataforma empregada pela Top Level inclui:  sistema operacional Microsoft NT (servidor); aplicação 

desenvolvida com PowerBuilder V6.5 e Oracle V8.1 como banco de dados e uso do sistema operacional Windows 
nas estações de trabalho. 
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O terceiro teste incluiu todos os centros de computação do país (58), com 50% 
das atas (aproximadamente 45.000).  A versão do sistema de computação utilizada 
nessa ocasião foi a SISNE 2.2. 

 

 A equipe técnica detectou alguns problemas de segurança na rede, uma vez que 
das estações dos representantes dos partidos era possível ter acesso a servidores de 
outros centros de computação.  A velocidade da transmissão melhorou com relação ao 
simulacro anterior e os processos de computação não apresentaram problemas. 
 
e. Simulacro Nacional (27 de maio):   

 

 O simulacro incluiu todos os centros de computação do país (58), com um total 
de aproximadamente 45.000 atas.  A versão do sistema de computação utilizada foi a 
SISNE 2.3. 

 

 Esse exercício não apresentou problemas durante os processos de zeragem; não 
houve, no entanto, um horário uniforme para sua realização.  Em alguns lugares, o 
atraso decorreu da falta de assistência dos representantes técnicos dos partidos 
políticos.  Os digitadores mostraram nível satisfatório de capacitação, já que foram os 
mesmos que participaram do primeiro turno das eleições.  A transmissão de resultados 
foi realizada sem problemas. 
 
 Foi detectada a necessidade de fortalecer algumas políticas de segurança, em 
virtude de que, das estações de trabalho designadas aos representantes e observadores, 
era possível ter acesso a outro tipo de aplicações alheias ao programa de computação.  
O problema de segurança detectado no teste do dia 25 de maio, que permitia ver as 
informações dos servidores de outros centros de computação, foi solucionado. 
 
 O simulacro no nível nacional foi realizado sem maiores inconvenientes, 
verificando-se um clima de ordem nos centros de computação e alto grau de capacitação 
dos digitadores.  O sistema mostrou-se estável durante o simulacro e não foram 
relatadas falhas que comprometessem seu funcionamento. 
 

 Ao concluir o Simulacro Nacional de 27 de maio, o SISNE demostrou 
dispor da funcionalidade necessária para a realização do segundo turno 

eleitoral.  Em cada um dos testes progressivos a que o SISNE foi submetido, 
conseguiu-se corrigir os erros encontrados e preparar o programa para sua 

utilização no dia das eleições.  Não foram encontrados problemas críticos ou de 
impossível solução em nenhum dos testes.  Os resultados obtidos superaram as 

expectativas e em muitos casos, em virtude da simplicidade do sistema, a 
digitação e a geração de resultados foram conseguidos em tempo bastante 
satisfatório.  A MOE considerou, por conseguinte, que:  o SISNE mostrou-se 

eficiente; a funcionalidade do sistema, quanto a rendimento e tempo de 
resposta, alcançou os padrões comuns de um sistema cliente/servidor; os 

relatórios gerados pelo sistema foram claros e adequados; a transmissão e a 
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replicação dos dados eleitorais foram conseguidas sem maiores problemas e foi 
possível verificar a integridade e a conservação dos dados mediante relatórios. 

 
 No dia 5 de junho, o ONPE remeteu à MOE o relatório da 

PricewaterhouseCoopers que informava sobre as condições do sistema e 
confirmava a avaliação dos técnicos da MOE.   

 
4. Acesso dos partidos políticos aos meios de comunicação 

 
 A MOE fez um apelo aos candidatos à presidência para que reafirmassem seu 
compromisso com o Pacto Cívico celebrado no decorrer do primeiro turno eleitoral.  
Durante as campanhas políticas dos partidos que disputaram o segundo turno, 
ocorreram confrontações que se traduziram em campanhas de desprestígio entre os 
candidatos.  As referidas campanhas foram marcadas por acusações de caráter pessoal 
entre os candidatos, atos de violência nas atividades desenvolvidas por ambos os 
partidos políticos concorrentes, intervenção de candidatos que haviam disputado o 
primeiro turno eleitoral e que se incorporaram à campanha de desprestígio e utilização 
de propaganda paga em meios de comunicação contra o candidato opositor, entre 
outros, tornando mais denso o clima político em que transcorria o processo eleitoral. 
 
 No entanto, apesar dessa “guerra suja”, também surgiram iniciativas em 
que os candidatos aproveitaram os espaços abertos nos meios de comunicação 
para a apresentação e discussão de suas propostas de governo, como foi o caso 
do debate presidencial realizado no sábado, 19 de maio, e das discussões sobre 

temas econômicos e educacionais e de outros assuntos de interesse para os 
cidadãos. 

 
 Ante essa iniciativa, promovida pela Asociación Civil Transparencia, a MOE 
considerou positiva a atitude adotada pelos representantes partidários encarregados de 
fixar as condições em que foi realizado o mencionado debate, bem como o decisivo 
apoio a ele prestado pelos meios de comunicação.  Segundo as pesquisas, a realização 
do debate pareceu implicar uma diminuição dos votos brancos ou viciados, que 
anteriormente a ele haviam alcançado seu nível mais alto.   
 
 A Missão focalizou sua observação nessa área em três temas centrais:  a 
cobertura dos meios de comunicação com relação a ambas as candidaturas, o uso do 
espaço eleitoral gratuito e o uso de publicidade paga por parte dos partidos 
concorrentes. 
 
a. Análise da cobertura dos meios de comunicação 
 
 A Missão fez um apelo aos meios de comunicação no sentido de que dessem uma 
cobertura pluralista e eqüitativa aos diferentes candidatos, e que essa cobertura fosse 
livre de tendências a favor ou contra um ou outro.  A partir de medições realizadas pela 
OEA nos noticiários de televisão nacionais, na imprensa formal e na imprensa chicha, 
durante três semanas, foi possível constatar que a percentagem de cobertura dada a um 
candidato foi similar à do outro. 
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 Por outro lado, com relação à maneira de os meios de comunicação cobrirem as 
aparições dos diferentes candidatos (tendência informativa), apresenta-se a seguir uma 
análise dos diferentes meios. 
 
i. noticiários de televisão 

 
Os noticiários de televisão apresentaram menor percentagem de notícias 

desfavoráveis aos candidatos (10% García e 8% Toledo), centrando sua cobertura 
principalmente em notícias favoráveis (44% García e 51% Toledo) e neutras (46% 
García e 41% Toledo).  Nos noticiários dos diferentes canais, essa tendência se manteve 
até o final do processo.17/ 

 
ii. imprensa escrita 

 
No caso da imprensa escrita, constatou-se que, em comparação com o primeiro 

turno eleitoral, cresceu o número de notícias neutras sobre ambos os candidatos. 
 
iii. imprensa chicha 

 
Quanto à imprensa chicha, observamos que, embora ambos os candidatos 

houvessem recebido maior número de notícias neutras (45% García e 43% Toledo), 
houve uma tendência favorável nesses jornais ao cobrirem o candidato Toledo, que 
mereceu maior número de notícias favoráveis (35%) que desfavoráveis (22%), 
diferentemente do que ocorreu com Alan García, que apresentou maior número de 
notícias desfavoráveis (37%) que favoráveis (18%).  Ao mesmo tempo, nos jornais que 
constituem a imprensa chicha, foi possível detectar grandes variações de um para outro 
quanto à tendência em relação a um candidato ou ao outro. 

 
iv. imprensa formal 

 
Por outro lado, no caso da imprensa formal, não foi evidenciada tendência mais 

favorável a um ou ao outro, apresentando ambos os candidatos coberturas muito 
similares, em que predominaram as notícias de caráter neutro (47% García e 49% 
Toledo).  Em segundo lugar, as desfavoráveis (31% García e 29% Toledo) e, em 
terceiro, as favoráveis (22% García e 22% Toledo).  Como na imprensa chicha, nos 
jornais que constituem a imprensa formal, foram encontradas grandes diferenças entre 
um meio e o outro, com um grupo de jornais apresentando tendência mais desfavorável 
a Alejandro Toledo e outros a Alan García. 
 
 Foi possível, desse modo, constatar que, no cenário desse segundo turno 
eleitoral, foram novamente os noticiários de televisão que apresentaram uma cobertura 
mais pluralista dos grupos políticas concorrentes, em comparação com a imprensa 
escrita, em que havia alguns que evidentemente apoiavam um dos candidatos.  Cumpre 
assinalar, no entanto, que em grande medida foram os próprios candidatos os 
responsáveis por esse fato, em virtude dos ataques e acusações que diariamente 
dirigiam um ao outro, os quais foram reproduzidos por esses meios de comunicação. 

                                                      
 17. Salvo o Canal 13, em que, embora houvesse predominado a veiculação de notícias de caráter neutro com relação a 

ambos os candidatos, houve, no caso de Alan García, maior número de notícias desfavoráveis (34%) do que 
favoráveis (16%), diferentemente do que ocorreu com Alejandro Toledo (21% e 29%, respectivamente). 
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a. Espaço eleitoral gratuito 
 

 No dia 16 de maio foi realizado o sorteio do espaço eleitoral gratuito 
correspondente ao segundo turno das eleições de 2001.  Esse ato foi realizado 
na presença de autoridades eleitorais, representantes de partidos políticos e 

observadores nacionais e internacionais. 
 
 Diferentemente do ocorrido no primeiro turno, os grupos políticos concorrentes 
fizeram uso de todos os espaços postos à disposição pelo ONPE, o que evidenciou a 
tomada de consciência por parte desses grupos, com relação a seu uso.  Cumpre 
assinalar, no entanto, que, em virtude do atraso na proclamação dos resultados oficiais 
do primeiro turno, houve também um atraso na contratação desses espaços por parte 
do ONPE.  A abertura do espaço eleitoral gratuito, por conseguinte, foi realizada com 14 
dias somente de antecedência à data das eleições.  No entanto, o acesso gratuito aos 
meios de comunicação de massa apresentou aos candidatos a melhor oportunidade de 
divulgar junto aos cidadãos seus programas de governo. 
 
b. Publicidade paga 
 
 Com relação à propaganda paga, e diferentemente do que ocorreu em eleições 
passadas, a preocupação não se centrou nos problemas de contratação de espaço pelos 
partidos políticos, nem na demora das projeções de despesas que essas contratações de 
espaço implicassem para os partidos políticos.  Houve antes preocupação quanto à 
contratação de espaço pelo partido Frente Independiente Moralizador, o qual já não se 
encontrava no pleito eleitoral, mas que, no entanto, apresentou 10% dessa publicidade 
nos canais de televisão no período de 1º a 23 de maio, nela introduzindo evidente 
tendência contrária a Alan García.  A referida propaganda foi, por esse motivo, 
denunciada pelo partido político do candidato, ou seja, o partido APRA.  Cumpre 
salientar, porém, que a contratação de publicidade por parte de um partido político que 
não esteja concorrendo às eleições não é prevista na atual Lei Eleitoral. 

 
 No decorrer do segundo turno eleitoral, houve confrontações entre os candidatos, 
as quais se traduziram em campanhas de desprestígio de imagem e credibilidade.  Não 
obstante a existência da “guerra suja” houve também, entre os quadros de campanha, 
debates pragmáticos por intermédio de mecanismos distintos, como as mesas redondas, 
em que foram discutidos temas nos âmbitos econômico, educacional e de reforma 
institucional.  Nesse sentido, foi evidente a coincidência de ambos os candidatos quanto 
à necessidade da realização de reformas constitucionais que promovam o fortalecimento 
institucional, inclusive no que se refere a melhoramento dos sistemas de controle do 
Estado, predominância da oposição nas comissões parlamentares e despolitização das 
Forças Armadas. 
 
 As informações anteriores se apóiam no acompanhamento realizado pela Missão 
de Observação dos diferentes temas relacionados com os meios de comunicação, cujos 
resultados são mais minuciosamente descritos no estudo “Acesso aos meios de 
comunicação por parte dos candidatos à presidência durante as eleições gerais de 2001 
no Peru – Segundo Turno Eleitoral”. 

 
5. Denúncias eleitorais 
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 Na etapa entre o primeiro e o segundo turnos das eleições, a MOE 

recebeu oito denúncias por escrito, em sua maioria de candidatos ao 
Congresso, que haviam apresentado suas reclamações diretamente aos 

organismos eleitorais e encaminhado cópias à MOE.  Algumas dessas denúncias 
provinham de lutas internas dos partidos que disputavam os votos 

preferenciais. 
 

 A queixa principal, porém, se relacionava com a “guerra suja” verificada 
entre os dois candidatos à Presidência da República.  O candidato do Perú 

Posible centrou seus ataques no desprestígio de seu opositor pelo desempenho 
na Presidência da República no período entre 1985 e 1990.  Por sua vez, o 

partido Frente Independiente Moralizador (FIM), em vários spots na televisão, 
apresentou imagens de miséria e violência, relacionando-as com o governo do 

candidato do APRA, ex-Presidente Alan García.  A equipe da campanha do 
candidato Alan García se queixou à MOE, afirmando que a propaganda do FIM 

era financiada pelo Perú Posible. 
 

 O Partido Aprista também empreendeu uma campanha de desprestígio 
contra o candidato do Partido Perú Posible, utilizando assuntos da vida privada 
do candidato e outros assuntos, como a suposta transferência de fundos de sua 

campanha de oposição ao regime do ex-Presidente Fujimori (Marcha de los 
Cuatro Suyos), a uma conta pessoal de um sobrinho. 

 
 Por sua vez, o ex-candidato à Presidência pelo FIM, Fernando Olivera, 
compareceu ao Gabinete da Procuradora da República para denunciar o ex-

Presidente García por suposto enriquecimento ilícito, apresentando 
documentos relacionados com uma propriedade que este hipoteticamente 

mantém na França. 
 

 Em visita de campanha do candidato Toledo a Cerro de Pasco (Pasco), o 
carro em que se deslocava foi apedrejado.  Também foi agredido numa visita a 
Azángaro (Puno) e a Chota (Cajamarca).  Por seu lado, o candidato do Partido 

Aprista Peruano também foi agredido em Comas (Lima) e em Pachanaqui 
(Junín). 

 
G. O DIA DAS ELEIÇÕES DE 3 DE JUNHO 

 
 A jornada eleitoral do segundo turno das eleições confirmou as características do 
primeiro.  Desse modo, o dia da votação foi caracterizado pelos seguintes fatos. 
 
 Pela manhã, a MOE dispensou grande atenção aos meios de comunicação, a fim 
de transmitir mensagem de tranqüilidade quanto ao início da votação.  Para isso, 
compareceu a seis entrevistas em várias estações de televisão e de rádio, nacionais e 
internacionais.  O Chefe da MOE também concedeu entrevistas aos meios de 
comunicação durante a visita que realizou com sua comitiva a diferentes seções 
eleitorais da capital. 
 
 Como ocorreu no primeiro turno, os cidadãos compareceram em massa para 
votar, ratificando seu compromisso cívico com o histórico processo eleitoral. 
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 O organismo eleitoral manejou a distribuição do material de votação de maneira 
oportuna, para isso recebendo o apoio das Forças Armadas e da Polícia Nacional. 
 
 O nível de capacitação dos mesários melhorou visivelmente, já que eram as 
mesmas pessoas selecionadas para as eleições do primeiro turno, o que facilitou a 
instalação das mesas em torno das 8h45m da manhã. 
 
 Verificou-se a presença de representantes dos partidos políticos em quase todas 
as mesas observadas pela MOE.  A média de observação foi de 10 seções por 
observador e 20 mesas em cada seção.  Levando em conta que a MOE utilizou 110 
observadores, isso equivale a 2.200 mesas eleitorais observadas, que representam 
2,4% do total do país.  Pela forma estratificada em que foi distribuído o grupo de 
observadores no território nacional, em virtude da contagem rápida, a amostra é 
representativa para confirmação da avaliação que mostra o gráfico a seguir. 
 
 

 
Presença de representantes nas 

mesas observadas pela MOE

PERÚ POSIBLE
52.14% 

NENHUM
3.57%

APRA 
44.29% 

 
 
 

Às 16h00 foram fechadas as mesas eleitorais e divulgados os resultados de boca 
de urna, que indicaram o Doutor Alejandro Toledo como vencedor com uma margem de 
6,8%.18/Algumas horas mais tarde, o Chefe da MOE, juntamente com os Ministros da 
Presidência, Defesa e Interior, concedeu entrevista coletiva durante a qual foi 
apresentado o balanço da jornada eleitoral, no que diz respeito à ordem pública, 

                                                      
 18. Os resultados dessa pesquisa atribuíram 53,4% da votação ao Doutor Alejandro Toledo e 46,6% ao Doutor Alan 

García.  A empresa responsável pelas informações anteriores, divulgadas pela Panamericana, Televisión, é a 
Apoyo, Opinión y Mercado. 
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inspirado no ambiente de tranqüilidade que cercou a apresentação dos resultados 
oficiais posteriormente expedidos pelo ONPE. 
 
 A tarefa de contagem rápida da MOE foi bem-sucedida, havendo sido obtidos os 
dados da amostra e da análise da mesma às 18h do dia das eleições.  Como no primeiro 
turno, os dados foram comunicados privadamente aos dirigentes das entidades eleitorais 
e ao Secretário-Geral da OEA.  O resultado desse exercício de contagem rápida coincidiu 
de maneira quase exata com o da Asociación Civil Transparencia, que usou uma amostra 
de 1.466 mesas e, principalmente, com os dados oficiais divulgados pelo ONPE.  A MOE 
usou uma amostra de 110 mesas cujas percentagens são apresentadas no gráfico a 
seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contagem rápida da MOE 

Porcentagem de votos emitidos 
a favor do Peru Posible e APRA 

 
(Votos válidos)

APRA
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 Às 19h00 do dia das eleições, o ONPE divulgou o primeiro relatório de resultados 
do segundo turno eleitoral, considerando 40% do total das atas.  Esse fato constitui um 
recorde histórico para o país, no que se refere a apresentação de dados eleitorais 
oficiais.  Com essa percentagem, os resultados apontavam uma vantagem de 3,3% a 
favor do candidato do Partido Perú Posible.  A partir de então o Chefe da MOE expedia 
os resultados periodicamente, alcançando cerca de 50% das atas computadas às 20h00.  
A tendência refletida desde o início se manteve e foi aumentando, o que favoreceu que, 
nesse horário, o candidato Alan García admitisse a vitória de seu opositor e 
pronunciasse um discurso de conciliação em benefício do país, mantendo o compromisso 
assumido junto à MOE de respeitar os resultados oficiais, quaisquer que fossem eles. 
 
 No dia seguinte às eleições, como aconteceu no primeiro turno, a MOE se reuniu 
com o Doutor Alejandro Toledo.  À tarde, o Chefe da MOE viajou a San José, Costa Rica, 
a fim de apresentar o relatório ao Secretário-Geral e à Assembléia Geral da OEA. 
 
H. PAPEL DAS FORÇAS ARMADAS E DA POLÍCIA NACIONAL NO PROCESSO ELEITORAL 

 
 As Forças Armadas e a Polícia Nacional agiram em conformidade com a legislação 
eleitoral e sua atuação, no dia das eleições, se limitou a colocar à disposição do 
ONPE os efetivos necessários para assegurar o livre exercício do direito ao voto, a 
proteção dos funcionários eleitorais no cumprimento de seus deveres e a custódia do 
material, documentos e demais elementos destinados à realização da votação. 

 

 Dada a importância do papel das Forças Armadas e da Polícia Nacional, como 
entidades articuladoras da tranqüilidade e da segurança do cidadão no processo 
eleitoral, foi para a MOE da maior transcendência que a divulgação dos vídeos que 
envolviam altos comandos militares em fatos ocorridos durante o governo do 
Presidente Fujimori e em supostos atos de violação dos preceitos constitucionais 
encontrasse o caminho da justiça.  Na perspectiva do momento, e nas condições em 
que ocorreram os supostos fatos, o cidadão pôde constatar que aparentemente o 
princípio da obediência, que é próprio do estamento militar, foi manipulado para 
atentar contra a institucionalidade democrática.  A contundente evidência desses 
atos de corrupção motivou a decisão do atual Governo de destituir de seus cargos e, 
inclusive, de entregar às autoridades grande número de oficiais que ocupavam altos 
postos nas Forças Armadas. 

 

 A MOE registrou com satisfação que o Executivo tenha imediatamente 
considerado o tema, dada a intranqüilidade que essas revelações poderiam causar no 
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processo eleitoral.  A MOE, por conseguinte, louvou, com relação a esses fatos 
concretos, o compromisso das Forças Armadas de recompor as relações cívico-
militares a partir de um pacto concreto com a democracia e seu fortalecimento na 
histórica transição política acompanhada pela MOE. 

 
I. BALANÇO FINAL 

 
 O desenvolvimento desse processo eleitoral ocorreu em ambiente 

particularmente difícil, em virtude dos fatos sucedidos posteriormente à eleição 
presidencial do ano 2000.  Os atos de corrupção revelados ao público 

precipitaram o final da administração do ex-Presidente Fujimori e provocaram 
a desorientação e a perda de confiança do povo peruano em seus dirigentes 

políticos. 
 

 Cumprindo a incumbência que lhe fora confiada, a Missão da OEA 
realizou seu trabalho de observação desse processo com o mesmo rigor que 

caracterizou seu desempenho nas eleições do ano anterior.  Para esse efeito, a 
MOE dispôs a mesma equipe de dirigentes e especialistas que realizaram o 

trabalho de verificação do processo. 
 

 Como conclui este relatório, no campo técnico, o processo eleitoral se 
desenvolveu com eficiência e demonstrou, de acordo com os padrões 

internacionais sobre organização de eleições, que dispôs de um sistema que se 
converte em referência para o Hemisfério. 

 
 O ONPE implementou importantes modificações no funcionamento do Centro de 
Apoio e Assessoria Técnica, mudando consideravelmente os formatos e formulários de 
acompanhamento a serem preenchidos pelos chefes dos ODPE.  Também foi 
reformulado o sistema de planejamento operacional e adequados os regulamentos à 
realidade do Sistema Eleitoral.  É indiscutível que o sistema ganhou em funcionalidade 
logística, tempo de resposta, eficiência dos meios e eficácia dos resultados observados.  
Também se constatou maior participação dos interessados no processo de tomada de 
decisões.  Foram cumpridas as recomendações relativas ao desdobramento do Plano 
Nacional em cada uma das regiões, convertendo o Plano Operacional num instrumento 
adequado. 

 
 Em matéria de capacitação, houve melhoramento notável no que se refere aos 
mesários.  Com base nas experiências do primeiro turno, foram identificadas as 
necessidades existentes.  O resultado desse trabalho se traduziu no desempenho dos 
mesários no dia das eleições de 3 de junho.  Embora nessa ocasião os processos de 
contagem e escrutínio tenham sido consideravelmente mais simples, o nível alcançado 
na capacitação dos mesários contribuiu para diminuir a um sexto o número de atas que 
continham erros, em comparação com o cenário do primeiro turno. 
 

 Em suas atividades de campo nas 13 sedes dispostas por todo o país, a 
MOE observou o cumprimento de 100% do cronograma de trabalho do ONPE.  

Além disso, o ONPE incorporou atividades de atendimento a portadores de 
deficiência, indicação das seções eleitorais, prática de modalidades mais 

participativas para os mesários, recrutamento e seleção de voluntários para 
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orientação dos eleitores, formulação de um sistema de recolhimento rápido de 
atas e adequação e simplificação do sistema de transmissão dos resultados.  
Essas ações sem dúvida contribuíram para elevar os níveis de confiança do 

eleitorado peruano. 
 
 A incerteza que o sistema de computação gerou na organização dos 
procedimentos eleitorais peruanos foi solucionada definitivamente no segundo turno das 
eleições.  Desse modo, o trabalho do ONPE, com a assessoria internacional e nacional e 
a fiscalização da JNE e dos auditores internacionais, permitiu comprovar que os 
elementos técnicos se mantêm a serviço dos processos, sempre e quando possam estes 
comprovar que são simples, seguros e eficientes para os atores políticos e os cidadãos 
em geral. 
 

 Quanto ao tema meios de comunicação, a nova regulamentação e a 
abertura dos espaços informativos mediante o espaço eleitoral gratuito 
concedido pelo Governo, permitiram que a eqüidade da publicidade nas 

campanhas fosse constante.  Essa abertura, entretanto, foi desperdiçada ante o 
predomínio dos ataques pessoais nas campanhas.  Cumpre lembrar que a MOE 
manifestou preocupação com o alto índice de intenções de voto em branco ou 

viciado, que prevaleceu durante a maior parte do tempo no segundo turno.  
Nesse sentido, fez-se um apelo aos candidatos para que preservassem o debate 

programático, acima de qualquer outra consideração. 
 

 No entanto, apesar da guerra suja que caracterizou o ambiente do 
segundo turno, também ocorreu em grande medida o debate das propostas dos 

candidatos, especialmente os mesmos assuntos de educação e economia 
apresentados no debate presidencial realizado em 18 de maio.  Nessas 
discussões, os secretários-gerais dos partidos e suas equipes técnicas 
divulgaram sua plataforma eleitoral junto aos cidadãos, desse modo 

contribuindo para a diminuição dos votos em branco ou viciados 
correspondentes às eleições de 3 de junho. 

 
 As impressões recolhidas no decorrer das eleições gerais do Peru no ano 

2001 foram registradas no documento apresentado pelo Chefe da MOE ao 
Secretário-Geral durante o Trigésimo Primeiro Período Ordinário de Sessões da 
Assembléia Geral da OEA, realizado em San José, Costa Rica, no dia 4 de junho 

último.  Nesse documento, foi destacada a atuação tanto das autoridades 
governamentais e eleitorais como do povo peruano, que no dia 3 de junho 

deram ao mundo uma lição de compromisso cívico e democrático. 
 

 A JNE concluiu em 4 de junho de 2001 a entrega das credenciais aos 120 
congressistas eleitos na votação do dia 8 de abril para o período constitucional 
2001-2006, finalizando desse modo as atividades correspondentes à eleição de 

legisladores que iniciaram seu mandato em 26 de julho do corrente ano. 
 

 Às 12h56 da tarde do dia 12 de junho, 9 dias depois das eleições, o Chefe 
do ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, divulgou os resultados da votação 

correspondentes ao total das atas escrutinadas.  Segundo os resultados, o 
candidato do Partido Perú Posible obteve 53,08% dos votos válidos, ao passo 
que o do Partido Aprista Peruano, 46,92%.  Em que pese a campanha do voto 
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branco/nulo realizada durante o segundo turno eleitoral, o índice de votos 
brancos ou nulos, em conjunto, alcançou a percentagem de 13,81% do total 

dos votos, mantendo-se nas margens históricas do Peru.  O relatório sobre os 
resultados totais do segundo turno das eleições presidenciais foi expedido pelo 
ONPE.  Cumpre lembrar que a contagem rápida da MOE alcançou cifra similar 

(Toledo 53,2% e García 46,8%). 
 

 A convite do Governo do Peru, o Chefe e o Chefe Adjunto da MOE 
acompanharam o Secretário-Geral da OEA e o Chefe de Gabinete na cerimônia 
de posse do Presidente Alejandro Toledo, realizada em 28 de julho em Lima.  

Nessa ocasião, o Chefe da MOE entregou a minuta deste relatório ao 
Secretário-Geral. 

 
 Em cumprimento à última atividade das eleições gerais, a Junta Nacional 

de Eleições proclamou em audiência pública o candidato do Partido Perú 
Posible, Alejandro Toledo, Presidente eleito para o período constitucional 2001-

06.  Também entregou as credenciais respectivas ao Presidente eleito e aos 
dois Vice-Presidentes, Raúl Diez Canseco e David Wasiman.  A JNE convidou a 

MOE a comparecer a esse ato solene, realizado no dia 13 de junho, na sala 
central do Museu de Arte de Lima, na presença de cerca de 1.000 convidados. 

 
 

CAPÍTULO IV.  CONCLUSÕES GERAIS 
 

 Para a MOE, as eleições gerais foram realizadas de maneira livre, justa e 
transparente.  O Governo de Transição cumpriu o compromisso de neutralidade 

e estrito respeito à legalidade.  As autoridades eleitorais, por sua vez, 
desempenharam rigorosamente suas respectivas funções. 

 
 Com efeito, o Governo de Transição chefiado pelo Presidente Valentín 
Paniagua Corazao, empreendeu a cruzada de reconstruir a confiança do povo 

em suas instituições, sendo uma de suas principais responsabilidades apoiar as 
eleições gerais para que fossem bem-sucedidas.  O desenvolvimento e total 

conclusão do processo eleitoral peruano do ano 2001 permitiu ao Governo dar 
a seus pares do continente o exemplo concreto de como, em situações 

adversas, é possível promover a reconstrução política pela via democrática. 
 

 Por sua vez, o Presidente eleito, Alejandro Toledo, cumprirá seu mandato 
frente a um Congresso caracterizado pela ausência de maioria parlamentar 

entre os partidos representados.  Essa situação se traduz num desafio para o 
novo mandatário, no sentido de privilegiar antes a conciliação e o diálogo 
programático do que o tapetão legislativo.  Esse trabalho de conciliação 

também deverá desenvolver mecanismos nacionais para estabelecer o diálogo 
entre a sociedade civil e os grupos políticos, com a finalidade de fazer frente 

aos temas mais urgentes que serão atendidos pela agenda imediata do Governo 
que se inicia. 

 
 A esse respeito, as diferentes forças políticas coincidiram na necessidade 

de realizar uma reforma institucional que inclua reformas constitucionais, 
jurídicas e de regulamentos.  Como evidência do acima exposto, alguns dos 
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casos que se apresentaram no decorrer do processo eleitoral indicam que a Lei 
Orgânica Eleitoral deve ser matéria de análise em assuntos como:  a) voto 

preferencial; b) prazos das JEE para o julgamento dos casos de impugnação de 
atas; c) lei de partidos políticos e apresentação de relatórios sobre despesas de 

campanha; d) processamento das atas eleitorais (havendo a modalidade do 
voto preferencial, 6 exemplares originais da ata eleitoral dificultam o escrutínio 

e o preenchimento das atas e induzem ao erro nas mesmas); e e) 
desvinculação das eleições presidenciais e congressionais nos processos de 

cômputo de votos e em seu julgamento. 
 

 Ao concluir este relatório, a MOE deseja expressar seu agradecimento às 
autoridades do Governo e eleitorais, à imprensa, à comunidade internacional 

do Peru, aos organismos de observação e assistência técnica, nacionais e 
internacionais e, em especial, aos países que contribuíram com recursos e 

apoiaram o trabalho da Missão com a participação de observadores voluntários.  
Esses países são os seguintes:  Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Grã-
Bretanha, Japão, Noruega e Suécia.  Acima de tudo, a MOE agradece ao cidadão 
peruano que, com seu compromisso cívico, apoiou abertamente as atividades 

desta Missão. 
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CAPITULO V. RELATÓRIO FINANCEIRO 
 

 

Increases  
Contributions 1.075.127   
  Argentina 25.000    
  Brazil 30.000    
  Canada 64.221    
  United States 600.000  
  Japan 264.095  
  Sweden 29.311    
  United Kingdom 37.500    
  Norway 25.000    

Total Increases $ 1.075.127    

Decreases
Expenditures 973.547      
  Personnel 10.696    
  Travel 277.180  
  Documents 3.379      
  Equipment & Supplies 83.939    
  Building and Maintenace 32.127    
  Performance Contracts 536.148  
  Other expenses 30.078    
Obligations 11.235        

Total Decreases 984.782       

Fund balance at end of period $ 90.34         

STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE
from inception, January 22, 2001 to December 31, 2001

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
UNIT FOR THE PROMOTION OF DEMOCRACY

Electoral Observation Mission in Peru -2001

PRELIMINARY
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