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Senhor Presidente: 
 
 Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de solicitar a gentileza de 
sua ajuda na distribuição do relatório anexo da Missão de Observação Eleitoral da OEA 
no Equador aos membros do Conselho Permanente.  O relatório reflete as atividades da 
Missão durante a observação das eleições gerais no Equador, realizadas em 20 de 
outubro de 2002. 
 
 Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha 
mais alta consideração. 
 
 
 
 
 César Gaviria 
 
 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Embaixador Raymond Valcin 
Representante Permanente do Haiti 
   junto à Organização dos Estados Americanos 
Presidente de Conselho Permanente 
Washington, D.C. 
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CAPÍTULO I.  INTRODUÇÃO 
 
 
 A Organização dos Estados Americanos (OEA), o mais antigo organismo 
internacional regional do mundo, tem demonstrado, de forma permanente e reiteradas 
vezes, seu interesse e preocupação quanto à promoção e defesa das instituições e dos 
valores democráticos no Continente. 
 
 Nesse contexto, a Assembléia Geral recomendou ao Secretário-Geral, mediante a 
resolução AG/Res.991 (XIX-O/89), “organizar e enviar missões aos Estados membros 
que, no exercício de sua soberania, assim o solicitarem, com o propósito de observar o 
desenvolvimento, se possível, em todas as suas etapas, de cada um dos processos 
eleitorais”. 
 
 A Secretaria-Geral da OEA, por intermédio da Unidade para a Promoção da 
Democracia (UPD), órgão com competência específica na matéria, desenvolve 
diariamente uma intensa atividade destinada a contribuir para o fortalecimento das 
instituições e para a consolidação dos processos democráticos no Hemisfério.  Dentre 
essas atividades foram realizadas, nos últimos anos, mais de 70 missões de observação 
eleitoral em mais da metade dos Estados membros. 
 
 Em 14 de maio de 2002, o Governo da República do Equador ratificou o convite 
formulado pelo Tribunal Superior Eleitoral ao Secretário-Geral da OEA no sentido de que 
fosse enviada ao referido País uma missão de observadores com a finalidade de prestar 
assistência às eleições gerais que estariam sendo realizadas no Equador em primeiro e, 
eventualmente, em segundo turno, em 20 de outubro e 24 de novembro de 2002, 
respectivamente, e observá-las. 
 
 Em resposta a esse convite, o Secretário-Geral da OEA, Doutor César Gaviria, 
acolheu favoravelmente o pedido do Governo e decidiu, em 13 de junho do mesmo ano, 
estabelecer a Missão de Observação Eleitoral no Equador, sujeitando essa decisão, 
contudo, à obtenção dos recursos externos necessários ao financiamento da Missão. 
 
 O Secretário-Geral da OEA designou o Senhor A. Edgardo C. Reis, Especialista 
Principal da Unidade para a Promoção da Democracia, como Chefe da Missão de 
Observação a ser instituída no Equador com vistas às eleições gerais. 
 
 À Missão caberia observar, então, o processo eleitoral, mantendo o Secretário-
Geral cabalmente informado do seu desenvolvimento, no intuito de colaborar com a 
sociedade equatoriana e suas instituições no sentido de contribuir para a completa 
integridade, transparência e credibilidade do processo. 
 
 Na verdade, não seria esta a primeira oportunidade em que a OEA observaria a 
realização de eleições na República do Equador.  Antes, e também em atenção a um 
pedido do Governo, o Secretário-Geral da OEA, Doutor César Gaviria, determinara o 
envio de uma Missão de Observação Eleitoral às eleições gerais de 1998.  Naquela 
ocasião, foi eleito Presidente da República do Equador o Doutor Jamil Mahuad, que 
governou o País até 2002, quando um movimento cívico-militar obrigou-o a renunciar, 
havendo assumido o poder, por algumas horas, um triunvirato que acabou aceitando o 
procedimento constitucional aplicável em caso de renúncia do Presidente, e o Vice-
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Presidente, Senhor Gustavo Noboa Bejarano, assumiu como Chefe de Estado para 
concluir o mandato presidencial. 
 Assim, ao amparo da Constituição Política e da legislação eleitoral em vigor, no 
dia 20 de outubro de 2002 foram realizadas eleições gerais no Equador.  Dessa vez, o 
povo equatoriano votava para eleger o Presidente e o Vice-Presidente da República, 100 
deputados provinciais que comporiam o Congresso Nacional, cinco deputados para o 
Parlamento Andino, 680 vereadores, 67 conselheiros e dois prefeitos em cantões de 
recente criação, conselheiros provinciais e vereadores municipais, cujos mandatos 
correspondem ao período 2003-2007. 
 
 Do cadastro de eleitores utilizado nessas eleições constavam 8.154.425 pessoas 
(4.050.254 homens e 4.104.171 mulheres), distribuídas em 22 províncias, 217 cantões 
e 1.105 distritos eleitorais.  Foram instaladas 37.282 juntas receptoras de votos (JRV) 
em todo o território nacional, sendo 18.513 para eleitores masculinos e 18.769 para 
eleitores femininos. 
 
 No primeiro turno da eleição para Presidente e Vice-Presidente participaram onze 
partidos ou coligações políticos.  No entanto, nessa eleição nenhuma chapa obteve os 
votos suficientes para vencer em primeiro turno, em vista do que em 24 de novembro 
de 2002 foi realizado o segundo turno entre as duas chapas mais votadas, Lucio 
Gutiérrez e Alfredo Palacio pelo Movimento Sociedade Patriótica 21 de Janeiro e Álvaro 
Noboa e Marcelo Cruz pelo Partido Renovador Institucional Ação Nacional (PRIAN). 
 
 

Lista Partido Político ou Coligação 
Candidatos 
a Presidente 

Candidatos a
Vice-Presidente 

3 - 18 
Partido Sociedade Patriótica   21 de
Janeiro Movimento Pachakutik –
Novo País  

Lucio 
Gutiérrez 

Alfredo Palacio 

6 Partido Social Cristão Xavier Neira Álvaro Pérez 

7 
Partido Renovador Institucional 
Ação Nacional 

Álvaro Noboa Marcelo Cruz 

10 Partido Roldosista Equatoriano 
Jacobo 
Bucaran 

Frank Vargas
Pazzos 

11 Partido Liberdade César Alarcón Universi Zambrano 

12 Partido Esquerda Democrática Rodrigo Borja Eva García 

40 Independente León Roldós Dolores Padilla 

22 
Movimento Transformação Social
Independente 

Jacinto 
Velásquez 

Patricio Larrea 

24 Movimento Pátria Solidária 
Osvaldo 
Hurtado 

Gloria Gallardo 

20 Movimento Amauta Jatari 
Antonio 
Vargas 

Modesto Vera 

2 - 39 
Partido Liberal - Movimento
Esperança, Transformação e Ação 

Ivonne Baki César Frixone 

 



- 3 - 

 

 
 
 

CAPÍTULO II.  ANTECEDENTES, OBJETIVOS 

E CARACTERÍSTICAS DA MISSÃO 

 
 

 A Missão de Observação Eleitoral (MOE) da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) no Equador teve origem num convite do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
posteriormente ratificado pelo Governo equatoriano, ao Secretário-Geral da OEA, 
Doutor César Gaviria, a fim de que fosse estabelecida no País uma missão 
internacional destinada a observar e apoiar o processo das eleições nacionais de 20 
de outubro de 2002 e o segundo turno da eleição para Presidente e Vice-Presidente, 
no dia 24 de novembro de 2002.  O Secretário-Geral acolheu o convite, 
condicionando, porém, o estabelecimento da Missão à disponibilidade de recursos 
financeiros externos, e incumbiu a Unidade para a Promoção da Democracia (UPD) 
de iniciar os preparativos pertinentes.  Paralelamente, designou como Chefe da 
Missão o Senhor A. Edgardo Reis, Especialista Principal da UPD. 

 

 A Missão de Observação Eleitoral Equador 2002 (MOE/OEA EQU) foi estabelecida 
no País em 1º de outubro.  Sua atuação esteve calcada nos acordos sobre privilégios 
e imunidades e nos instrumentos assinados, respectivamente, com o Governo e o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Equador. 

 

 

A. OBJETIVOS DA MISSÃO 
 
 Em consonância com os princípios da Carta Democrática Interamericana, 
assinada pelos Estados membros em 11 de setembro de 2001 na cidade de Lima, Peru, 
a qual estabelece a realização periódica de eleições justas e livres como um dos 
princípios essenciais da democracia representativa, a observação da Missão foi realizada 
com base nos princípios de objetividade e imparcialidade, respeito à legislação do País e 
não-substituição dos atores nacionais do processo eleitoral. 
 
 O propósito da Missão foi apoiar a realização das eleições em forma livre e 
transparente, bem como expressar o interesse da comunidade interamericana nos 
esforços por consolidar o processo democrático no Equador. 
 
 Os objetivos específicos da Missão foram os seguintes: 
 
 1. observar o desenvolvimento do processo eleitoral a fim de constatar que o 

mesmo cumpria as normas legais em vigor no Equador; 
 

2. cooperar com as autoridades governamentais, eleitorais e dos partidos 
equatorianos, bem como com a população em geral, com vistas a 
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assegurar a transparência, imparcialidade e integridade do processo 
eleitoral; 

 
3. servir de elemento dissuasivo no caso de eventuais tentativas de 

manipulação do processo eleitoral; 
 

4. contribuir para assegurar um ambiente de confiança pública e incentivar a 
participação da sociedade; 

 
5. colocar-se à disposição dos protagonistas do processo com vistas a 

contribuir para o respeito aos procedimentos estabelecidos pelas normas 
legais equatorianas e para que eles se fizessem valer na solução de 
conflitos; 

 
6. servir, a pedido dos participantes do processo eleitoral, de canal informal 

na  formação de consenso em caso de disputas ou conflitos; 
 

7. informar os resultados da Missão ao Secretário-Geral e ao Conselho 
Permanente da OEA, bem como às autoridades e à população 
equatorianas; e 

 
8. apresentar sugestões e formular recomendações com vistas a contribuir 

para o aperfeiçoamento do sistema eleitoral no Equador. 
 
 

B. CONSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DA MISSÃO 

 

 A Missão instalou sua sede principal na cidade de Quito, em 1º de outubro de 
2002.  A direção da Missão (o Chefe e o Subchefe da Missão e os Coordenadores de 
Assuntos Jurídicos, Logística e Administração) incumbiu-se de estabelecer os 
contatos com as autoridades governamentais, os órgãos eleitorais, os partidos 
políticos e as instituições nacionais e internacionais relacionadas com o processo 
eleitoral a fim de inteirá-los sobre os objetivos da Missão, definir os pertinentes 
mecanismos de colaboração e coordenação e obter informações quanto ao entorno 
político e às condições em que se realizariam as eleições. 

 

 A Missão foi composta por um grupo de 63 observadores internacionais no 
primeiro turno e de 50 no segundo; participaram representantes de 15 Estados 
membros da OEA, observadores internacionais voluntários residentes no Equador e 
membros do Corpo Diplomático com sede no País (ver Anexo I). 

 

 Com vistas a cobrir a maior parte do território nacional, a Missão estabeleceu sua 
sede, nos dois turnos, na capital, Quito, e cinco subsedes regionais nas cidades de 
Esmeraldas, Portoviejo, Cuenca, Ambato e Guayaquil.  (Por razões logísticas, não 
foram incluídas na Missão a região insular e a Amazônia). 
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C. ATIVIDADES PRELIMINARES DA MISSÃO 

 

 Desde sua chegada ao País, a Missão manteve reuniões com representantes de 

diferentes instâncias do Equador, tais como funcionários do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) e dos tribunais provinciais eleitorais (TPE) e membros das Forças 

Armadas, e com a quase totalidade dos candidatos à Presidência e à Vice-Presidência 

da República.  Os representantes da Missão entrevistaram-se, também, com 

dirigentes de organizações não-governamentais equatorianas, tais como a 

Participação da Sociedade1/ e a Fundação Eqüidade e Justiça, entre outras. 

 

 Essas reuniões serviram para que a Missão tivesse uma visão mais abrangente do 

ambiente político que imperava no processo eleitoral, da organização dos atos 

eleitorais e dos aspectos que mais preocupavam os atores do processo e a 

população. 

 

 

D. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA 
 
 A estratégia de comunicação pública adotada pela Missão baseou-se na 
divulgação de suas atividades por meio de releases e entrevistas com os meios de 
comunicação.  Com tal objetivo a Missão emitiu seis releases, quatro no primeiro turno e 
dois no segundo (ver Anexo II), e concedeu entrevistas aos principais veículos de 

                                                           

 1. Organização não-governamental criada com o apoio da Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID), por intermédio do National 
Democratic Institute (NDI), para realizar a observação nacional dos processos 
eleitorais equatorianos. 
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comunicação, tanto a imprensa escrita como os canais de televisão, e às emissoras de 
rádio mais importantes do País. 
 
 No dia das eleições, em ambos os turnos, os representantes da Missão foram 
continuamente procurados por repórteres e jornalistas locais e internacionais.  Em sua 
grande maioria, os meios de comunicação limitaram-se a interrogar os observadores 
sobre suas impressões a respeito do desenvolvimento do ato eleitoral, bem como a 
filmá-los ou fotografá-los em suas atividades.  O Chefe da Missão percorreu várias 
seções eleitorais de Quito e arredores e, como principal porta-voz da Missão, atendeu a 
todos os meios de comunicação que consultavam sua opinião. 
 
 No dia seguinte às eleições, em ambos os turnos, o Chefe da Missão concedeu 
uma entrevista coletiva que contou com a presença dos principais canais de televisão e 
emissoras de rádio do País, bem como da mídia internacional.  Nessas oportunidades, 
foram divulgadas as atividades realizadas pela Missão durante as eleições e os 
resultados de suas observações. 
 
 Os releases da Missão foram distribuídos a todos os meios de comunicação, às 
autoridades eleitorais e governamentais, aos partidos políticos e às embaixadas dos 
Estados membros no Equador. 
 
 

CAPÍTULO III.  QUADRO JURÍDICO-ELEITORAL 
 
 O quadro jurídico correspondente à realização de eleições gerais é definido na 
Constituição Política da República do Equador, na Lei Orgânica das Eleições (LOE), na Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos e na Lei Orgânica do Controle do Gasto Eleitoral e da 
Propaganda Eleitoral, cada uma delas com seus respectivos regulamentos, e, 
especialmente, nas disposições transitórias e nas normas regulamentares sancionadas 
pelo TSE. 
 
 De acordo com o sistema eleitoral equatoriano, na eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente está previsto o sistema de maioria uninominal em dois turnos.  No 
primeiro turno, uma chapa é eleita se obtiver a maioria absoluta ou a metade mais um 
dos votos válidos.  Também fica dispensado o segundo turno, se a chapa vencedora 
obtiver mais de 40% dos votos válidos e uma diferença maior de 10 pontos percentuais 
sobre a votação do segundo colocado.  Caso contrário, há um segundo turno, limitando-
se a eleição às duas chapas que houverem obtido as duas primeiras maiorias. 
 
 Com base nas reformas realizadas no sistema de eleição parlamentar, o número 
de deputados que comporão o Congresso Nacional a partir da próxima legislatura será 
de 100 parlamentares (em vez dos antigos 120).  Segundo a nova legislação, cada uma 
das províncias elege para o Congresso Nacional dois deputados e mais um por cada 200 
mil habitantes ou fração superior a 150 mil.  Na eleição dos deputados, utiliza-se um 
sistema de lista aberta, o que permite ao eleitor indicar os candidatos de sua preferência 
de uma lista ou dentre listas.  O objetivo dessas eleições pluripessoais é garantir a 
representação das minorias, princípio fundamental do sistema democrático. 
 
 Com relação ao procedimento de votação estabelecido, diferentemente dos 
processos anteriores em que homens e mulheres votavam alternadamente numa mesma 
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seção, a partir desta eleição foram instaladas seções separadas para homens e 
mulheres.  A Lei determina que os eleitores esperem diante das juntas receptoras de 
votos (JRV) sua vez de votar.  Para tanto, e sempre que constem das listas de eleitores, 
emitem seu voto prévia apresentação da respectiva cédula de identidade.  Se o nome da 
pessoa não constar nas listas de eleitores das JRV, não lhe é permitido votar, caso em 
que lhe é entregue um atestado de presença e seus dados são anotados pelos membros 
da JRV no formulário dos não-relacionados.  Se o eleitor for analfabeto, a consignação 
de que votou é expressa por meio da impressão digital de seu polegar direito. 
 
 As eleições são organizadas e supervisionadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
órgão independente que não faz parte do Poder Executivo, é regido por legislação 
específica e atua como árbitro final em questões eleitorais. 
 
 
A. AUTORIDADES ELEITORAIS 
 
 Conforme determina a Lei Orgânica das Eleições (LOE), as autoridades eleitorais 
por ela instituídas têm competência privativa na matéria e são responsáveis pelo correto 
e normal desenvolvimento do processo eleitoral.  Para aplicar a Lei, as autoridades 
eleitorais podem solicitar o auxílio da Força Pública e obter a cessão do pessoal 
necessário.  Cabe, também, às autoridades eleitorais, entre outros aspectos, resolver as 
queixas que apresentem os partidos políticos e os cidadãos e aplicar as sanções 
previstas na LOE. 
 
 Nesse sentido, os organismos que têm competência eleitoral são o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), os tribunais provinciais eleitorais (TPE) e as juntas receptoras 
de votos (JRV). 
 
Tribunal Superior Eleitoral 
 
 O TSE é a instância eleitoral máxima, cuja sede está localizada em Quito, e tem 
jurisdição em todo o território da República do Equador. 
 
 É composto de sete vogais principais e seus suplentes, que atuam como 
representantes dos políticos eleitos com o maior número de votos nas últimas eleições 
pluripessoais de âmbito nacional, os quais apresentam ao Congresso Nacional listas 
tríplices das quais serão eleitos os vogais titulares e suplentes. 
 
 Na qualidade de pessoa jurídica de direito público, dotado de autonomia e 
independência administrativa, econômica e financeira, o TSE tem a função de organizar, 
supervisionar, dirigir e garantir o processo eleitoral, bem como de preparar o cadastro 
de eleitores, convocar eleições, realizar as apurações finais nas eleições para Presidente, 
Vice-Presidente e representantes junto ao Parlamento Andino e proclamar seus 
resultados, organizar os TPE, supervisionar o seu funcionamento, reorganizá-los, se 
considerar necessário, e velar para que a propaganda eleitoral seja realizada de acordo 
com a Lei. 
 
 Para ser membro do TSE, são também condições de elegibilidade: ser cidadão 
equatoriano por nascimento; ter, pelo menos, trinta anos de idade; saber ler e escrever; 
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e estar no pleno exercício dos direitos políticos.  Cumpre assinalar que os vogais do TSE 
têm mandato de dois anos e podem ser reeleitos. 
 
 O Presidente do TSE exerce a representação legal, judicial e extrajudicial da 
instituição; é eleito pelos membros desse órgão na sessão de abertura que se realiza no 
prazo de sete dias da posse dos mesmos perante o Congresso Nacional, convocada pelo 
vogal designado em primeiro lugar.  Dentre os vogais titulares também são eleitos o 
Vice-Presidente e os membros de três comissões assessoras. 
 
Tribunais provinciais eleitorais 
 
 Os TPE são compostos por sete membros designados pelo TSE, preferentemente 
dentre os nomes que constem das listas tríplices enviadas pelos partidos políticos e 
procurando que estejam representadas as diferentes tendências políticas imperantes no 
País.  O TSE elege um suplente para cada um dos vogais titulares.  Ambos têm mandato 
de dois anos. 
 
 Entre as funções que são da competência específica dos TPE citam-se as 
seguintes: 
 

• dirigir e fiscalizar os atos eleitorais no âmbito de sua jurisdição, dando as 
instruções necessárias à sua realização e seguindo as determinações do 
TSE; 

 
• realizar os escrutínios das eleições unipessoais e pluripessoais 

correspondentes à respectiva província e a apuração em nível de  
província nas eleições para Presidente e Vice-Presidente e representantes 
junto ao Parlamento Andino, bem como, nos casos de plebiscito, referendo 
ou consulta popular; 

 
• resolver sobre as reclamações que os partidos políticos ou os cidadãos 

apresentem acerca de irregularidades no processo eleitoral; e 
 

• designar os vogais das juntas receptoras de votos. 
 
Juntas Receptoras de Votos 
 

 As juntas receptoras de votos (JRV) são incumbidas de receber os votos dos 

eleitores e realizar a sua apuração.  Os delegados dos partidos políticos podem 

formular observações ou reclamações às juntas, as quais serão resolvidas 

imediatamente, deixando a questão consignada em ata, se assim for solicitado. 

 
 As JRV são compostas, no mínimo, de três vogais e, no máximo, de seis, 
conforme determinar o TSE, dependendo da complexidade de cada processo eleitoral.  
Os vogais são nomeados pelos tribunais provinciais eleitorais dentre os cidadãos com 
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domicílio eleitoral na jurisdição onde se realizam as eleições.  No caso de ausência de 
um vogal titular, qualquer um dos suplentes, também nomeados pelos TPE, exerce a 
função.  Cada JRV será composta do mesmo número de vogais titulares e suplentes.  
 
 As JRV são abertas às 7h00 do dia das eleições.  Caso os vogais titulares ou 
suplentes nomeados não estejam presentes na hora indicada, qualquer vogal do TPE ou 
seus delegados poderão compor as JRV, designando dentre os eleitores o número de 
pessoas necessárias para cumprir a função.  Se às 8h00 as JRV ainda tiverem 
dificuldades para serem constituídas, o vogal ou vogais presentes designarão, em 
substituição aos ausentes, eleitores que estiverem na fila de votação. 
 
 O vogal titular nomeado em primeiro lugar atuará como Presidente.  Na sua falta 
assumirá a presidência qualquer um dos demais vogais, por ordem de nomeação.  O TPE 
também designará um secretário para cada junta.  Caso este não esteja presente, a 
junta procederá a eleger seu secretário, que poderá ser um dos vogais, se houver 
dificuldade na escolha entre os moradores do distrito eleitoral. 
 
 
B. PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 A Lei dos Partidos Políticos regula o modo de constituição, a atividade e a 
extinção dos partidos políticos, estabelecendo, também, as garantias para seu livre 
funcionamento.  A esse respeito, a Lei dispõe que os partidos são organizações político-
doutrinárias, constituídas de pessoas que se filiam voluntariamente para participar na 
vida do Estado.  A Lei estabelece ainda que os partidos são elemento fundamental do 
sistema democrático; expressarão e orientarão a vontade política do povo, promoverão 
a ativa participação cívica dos cidadãos, treinarão os filiados para que intervenham na 
vida pública e escolherão os melhores cidadãos para o exercício do Governo. 
 
 Em matéria de financiamento, a Lei dispõe que o patrimônio dos partidos políticos 
será constituído pelas contribuições de seus filiados, pelos subsídios do Estado, pelos 
rendimentos de seus investimentos e pelas doações e legados de seus simpatizantes.  
Nesse sentido, e segundo acrescenta o regulamento da referida Lei, o partido, por 
intermédio do Tribunal de Contas, com o assessoramento facultativo de peritos em 
matéria contábil ou auditoria, deve emitir anualmente um relatório analítico sobre a 
forma em que foi realizada a contabilidade pelo tesoureiro do partido. 
 
 Da mesma forma, a partir da sanção da Lei Orgânica do Controle do Gasto 
Eleitoral, em 2000, o TSE, por intermédio da Unidade de Controle e Propaganda 
Eleitoral, passou a exercer a função de controle do gasto e da propaganda eleitoral e, 
em cumprimento ao art. 12 da mencionada Lei, estabeleceu o limite do gasto eleitoral 
com a campanha e a propaganda para cada candidato.  Nesse sentido, o TSE fixou para 
as eleições presidenciais o total de US$1.139.882,00 no primeiro turno e de 
US$227.976,00 no segundo, por partido político ou coligação. 
 
 
C. LEI DE COTAS E PARTICIPAÇÃO FEMININA 
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 Em 1929, ao reconhecer o direito do voto feminino, o Equador passou a ser o 
primeiro país na América Latina a fazer tal reconhecimento.  Esse direito era facultativo 
e só se aplicava a mulheres alfabetizadas.  Em 1998 foi promulgada a atual Constituição 
que, em seu art. 102, estabelece que o Estado garantirá a participação eqüitativa de 
homens e mulheres como candidatos nos processos de eleição popular.  Em 2000 foi 
aprovada a Lei de Cotas, que dispõe que as listas de candidatos às eleições pluripessoais 
deverão conter, pelo menos, 30% de nomes de mulheres entre os titulares e 30% entre 
os suplentes, em forma alternada e seqüencial, percentual que será aumentado em cada 
processo eleitoral geral em 5% até atingir a igualdade na representação. 
 
 Nas eleições de 2002, a cota feminina nas listas das eleições pluripessoais chegou 
a 35%, tanto para candidatas titulares como para suplentes. 

 

 

CAPÍTULO IV.  OBSERVAÇÃO TÉCNICA DO PROCESSO 

 
 A Missão, durante sua estada no País, pôde comprovar diretamente os esforços 
envidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelos tribunais provinciais 
eleitorais (TPE) no sentido de assegurar a adequada preparação do processo eleitoral 
do ano 2002, tanto no primeiro como no segundo turno.  Entre outras prioridades, o 
TSE preparou um pormenorizado calendário eleitoral regressivo, que foi cabalmente 
cumprido. 

 

 No âmbito das atividades realizadas pela autoridade eleitoral, cumpre destacar os 
seguintes aspectos: 

 
 
A. CONFECÇÃO, PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL ELEITORAL 
 
 A confecção e preparação do material eleitoral esteve a cargo da empresa 
MONTGAR, composta de um consórcio de empresas nacionais que venceu a licitação 
para levar a cabo tal atividade.  A confecção e impressão das cédulas eleitorais foi 
realizada pelo Instituto Geográfico Militar (IGM), e a distribuição do material foi atribuída 
ao Exército.  Para que a distribuição fosse feita em tempo hábil, a empresa MONTGAR 
desenvolveu um software que sistematizou a informação cartográfica, logística e de 
organização das JRV e a codificação do material eleitoral que continha cada um dos kits 
eleitorais, o que serviu para a criação de uma base de dados a ser utilizada em futuras 
eleições.  A Missão visitou a Fábrica Santa Bárbara, onde foram confeccionados os kits 
eleitorais, a fim de verificar como vinha sendo realizado o trabalho e garantir a entrega 
oportuna do material em todos os tribunais provinciais eleitorais, de onde seriam 
distribuídos aos diferentes locais de votação2.  A distribuição foi feita com suficiente 

                                                           

2. Os locais de votação são os espaços físicos (geralmente escolas) onde são instaladas 
as JRV. 
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antecedência em ambos os turnos, havendo, inclusive, sido adiantados os cronogramas 
preestabelecidos.  
 
 Com relação ao recolhimento ou retorno do material eleitoral, foi previsto que o 
mesmo fosse acondicionado em sacos plásticos com fitas de segurança em cada JRV e 
transportado pelo Exército para os TPE, tendo sido prestado, dessa forma, o apoio 
logístico e a segurança necessários para o traslado do material. 
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B. SISTEMA DE INFORMÁTICA 
 

 O TSE conta com um sistema automatizado para consolidar os resultados oficiais, 
desenvolvido com o assessoramento da área de Fortalecimento de Sistemas e Processos 
Eleitorais da UPD/OEA.  A OEA emprestou apoio tecnológico, no contexto da assistência 
técnica que proporciona desde 2000, participando, desse modo, na modernização e 
automatização do “Sistema de Escrutínio Oficial” do País, tendo posto a disposição seus 
técnicos e tecnologia de ponta própria. 

 
 As aplicações foram desenvolvidas de forma a que os sistemas eleitorais 
pudessem ser utilizados tanto nos tribunais provinciais como no Tribunal Superior 
Eleitoral. 
 
 A transcrição dos boletins de urna correspondentes a Presidente e Vice-
Presidente, deputados provinciais, conselheiros provinciais, vereadores municipais, 
membros do Parlamento Andino e prefeitos, eleitos em outubro de 2002, foi realizada 
com agilidade e transparência, tendo contribuído para isso a utilização de bases de 
dados seguras e eficientes. 
 
 Além disso, a transmissão dos dados e a apresentação dos resultados foram 
automáticas, o que permitiu aos membros do TSE, aos partidos políticos, à imprensa e à 
sociedade em geral observar e auditar on-line (ou de forma imediata) a informação 
digitada nos diferentes tribunais provinciais. 
 
 Em julho de 2002 o Tribunal Superior Eleitoral já dispunha de todos os módulos 
do sistema, o que possibilitou a todos os tribunais provinciais e ao Departamento 
Técnico do TSE realizar adequadamente os testes e simulações necessários a fim de 
estarem cabalmente preparados para o dia das eleições. 
 
 O TSE e os TPE contaram com vários planos de contingência (réplicas 
automáticas da base de dados, energia elétrica, modems e outros) e alarmes de 
segurança (códigos de verificação, senhas para encriptar e empacotar os dados) com 
vistas a proporcionar a maior confiabilidade possível aos dados computados, embora tais 
recursos não chegassem a ser utilizados porque o sistema e todos os seus componentes 
funcionaram adequadamente durante todo o processo e conforme o programado. 
 
 Cabe mencionar que os resultados das eleições de 20 de outubro e 24 de 
novembro de 2002 foram, pela primeira vez, entregues nos prazos estabelecidos pela 
legislação eleitoral do Equador, exceto na Província do Guayas que, em face da 
quantidade de boletins de urna que precisou digitar e da suspensão das eleições em dois 
cantões dessa Província, encerrou as eleições uma semana antes do início do segundo 
turno, embora em menos tempo do que em processos eleitorais anteriores. 
 

Transcrição dos boletins de urna 
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 Para a transcrição dos boletins de urna no sistema de computação nos TPE foram 
incorporados aos documentos eleitorais vários códigos de segurança, que eram únicos e 
sem os quais o sistema não permitia a digitação dos dados dos boletins. 
 
 Quanto à metodologia de transcrição dos boletins de urna, houve três instâncias 
para a obtenção dos resultados: digitação, verificação e controle de qualidade.  Nas duas 
primeiras, o boletim de urna era transcrito zerado e sem que se conhecessem os dados 
digitados em cada uma das instâncias a fim de obter um alto grau de segurança na 
captura dos dados.  Se as transcrições feitas pelo digitador e pelo verificador na base de 
dados coincidiam, o boletim de urna era considerado fechado; caso contrário, o boletim 
passava para a instância de controle de qualidade, na qual só eram transcritos os dados 
dos registros onde houvesse diferenças, sem que se conhecessem os dados que haviam 
sido informados previamente pelo digitador ou pelo verificador.  Se o controle de 
qualidade coincidia com alguma das duas instâncias anteriores, o boletim de urna era 
considerado fechado.  Finalmente, se os dados informados pelas três instâncias eram 
diferentes, o boletim era reativado para que o processo fosse reiniciado a partir do 
digitador. 
 
 Nessa fase do processo de apuração houve vários boletins de urna com erros de 
soma, ou seja, os votos válidos mais os votos em branco e os nulos ultrapassavam o 
número de eleitores da junta.  Os boletins que apresentavam erro material foram 
rejeitados pelo sistema, o que ocasionou vários alarmes de auditoria.  Em resposta, 
vários TPE tomaram a decisão de abrir as urnas e contar os votos um a um.  Por isso, 
foram abertos aproximadamente 2.000 boletins de urna em todo o País.  
Aparentemente, esse erro ocorreu por dificuldades no preenchimento dos boletins de 
apuração no caso das eleições pluripessoais e no treinamento dos membros das JRV. 
 
 Depois de passar por todas as instâncias de controle (digitação, verificação e 
controle de qualidade), o boletim estava pronto para ser transmitido, totalizado e 
apresentado nos relatórios de resultados, controle e auditoria, tanto nos tribunais 
provinciais como na sede central do Tribunal Superior Eleitoral. 
 
 Cabe destacar que, no segundo turno, a Missão observou a instalação de 
softwares especiais nos tribunais provinciais eleitorais para que fossem detectadas 
inconsistências entre o número de eleitores que haviam votado e a quantidade de votos 
válidos, brancos e nulos.  
 

Transmissão de resultados 
 
 O TSE contava com uma conexão direta de dados com todos os tribunais 

provinciais por meio de linhas dedicadas e modems.  Para tanto foi instalada uma rede 

virtual altamente segura a fim de que a informação que fosse atualizada no TSE e na 

Internet fosse a mesma existente nos TPE.  Com tal efeito foram criados códigos de 

encriptação e empacotamento para transmitir os arquivos com a informação. 
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 À medida que os dados eram computados em cada TPE, iam sendo automática e 

continuadamente transmitidos durante todo o processo ao Centro de Computação 

Nacional do TSE, onde eram consolidados e apresentados aos partidos políticos. 

 No segundo turno, a Missão observou que foi instalada uma linha especial de 

comunicação através de modem para prover dados ao servidor da Internet, e foi 

modificado o procedimento de cópias de segurança (backup) dos dados – sob a 

coordenação do administrador da base de dados, enquanto no primeiro turno isso foi 

realizado automaticamente, em fita, método problemático e lento. 

 

 Dessa forma, no segundo turno, às 11h00 do dia 25 de novembro, o sistema 

oficial de apuração já dispunha de 50% dos dados computados, não tendo sido 

registrado pelo centro de totalização do TSE nenhum problema com os sistemas 

aplicativos utilizados na contagem dos votos. 
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Apresentação dos resultados 

 
 Os resultados foram apresentados em mapas digitais e relatórios que foram 
utilizados pelos partidos políticos, pela imprensa e pelos organismos internacionais, 
tanto nos TPE como no TSE.  Os mapas mostravam os resultados totalizados em nível 
nacional, de província e cantão, e os relatórios informavam os resultados em nível 
nacional, de província, cantão, distrito eleitoral, zona e seção (JVR). 
 
 O sistema contava, ademais, com vários tipos de relatórios complementares, por 
candidatos, por partidos políticos, por boletins de urna e por número de boletins de urna 
transcritos.  Além disso, os “Boletim de Imprensa”, que indicavam o avanço do 
somatório dos votos por cargo e candidato, eram armazenados por determinado tempo 
na base de dados. 
 
 Todos os relatórios emitidos pelo sistema continham controles de segurança que 
ajudavam a identificar se o documento havia sido ou não emitido pelo módulo de 
apresentação de resultados. 
Tendo em vista que era política do TSE e dos TPE mostrar transparência no processo 
eleitoral, os resultados foram entregues aos partidos políticos boletim por boletim, em 
arquivos de texto, os quais podiam ser lidos por qualquer base de dados para realizar 
estatísticas ou auditar os resultados de cada boletim de urna ou dos boletins 
consolidados. 
 
Página Web do TSE 
 
 Utilizando ferramentas de última geração, foi confeccionada a página Web do 
TSE, mediante a qual foram disponibilizados os resultados das eleições de 2002.  Essa 
página eletrônica apresentou, por meio de mapas sensitivos, os resultados dos cargos a 
serem preenchidos em todo o País. 
 
 Ademais, foram desenvolvidos os módulos “Informação do TSE” e “Consulta à 
lista de eleitores”, que ajudaram a população a localizar a junta e a sessão eleitoral onde 
deveria votar. 
 
 Cumpre destacar que, para diminuir a grande demanda de usuários que se 
utilizavam da Internet, foi criada uma base de dados com os endereços eletrônicos dos 
membros dos tribunais eleitorais, autoridades de organismos internacionais, imprensa e 
outros, aos quais foram enviados os resultados das eleições por correio eletrônico, 
servindo, assim, para difundir com maior rapidez os resultados preliminares da apuração 
oficial. 
 
 Só no dia das eleições, cerca de 20.000 usuários consultaram os resultados pela 
Internet. 
 
CD-Rom dos resultados 
 
 Logo após o término do processo de apuração das eleições de 2002, foram 
proclamados os eleitos em todas as províncias do País.  Dispondo dos dados completos e 
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definitivos dos resultados das eleições, essa informação foi difundida ao público 
mediante um CD-Rom, para cujo efeito foi desenvolvido o Sistema de Apresentação de 
Resultados (Show) portátil, usando como base de dados o Microsoft Access.  Os CD 
foram entregues pelo TSE aos partidos políticos e às instituições interessadas. 
 
 

Controle e auditoria 

 
 O módulo de controle e auditoria serviu aos membros do TSE e aos tribunais 
provinciais como mecanismo para imprimir maior transparência ao processo eleitoral.  
Além de apresentar os resultados boletim por boletim, foram preparados relatórios que 
permitiam mostrar aos partidos políticos tudo o que havia ocorrido durante o processo 
de transcrição dos boletins de urna.  Para tanto foram utilizados 100 computadores que 
se ocupavam da fiscalização direta e imediata à medida que eram computados os 
boletins de urna. 
 
 Os sistemas foram delineados para que pudessem ser perfeitamente auditados a 
qualquer momento e em todas as suas etapas, podendo ser obtidos relatórios, por 
exemplo, dos seguintes passos: histórico de transcrição dos boletins de urna, datas da 
transcrição, erros cometidos pelos operadores do sistema, divergências entre o digitador 
e o verificador a favor de determinado candidato ou contra ele, boletins de urna 
transcritos por duplas de operadores e comparações com a apuração rápida de 
Presidente.  
 
 
C. SISTEMA DE APURAÇÃO DE TRANSMISSÃO RÁPIDA 

 
 Com base no art. 193 da LOE, o Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de 
contar com uma ferramenta eficiente para obter os resultados das eleições rapidamente 
e difundi-los à população de forma expedita e sem distorções, realizou uma licitação 
pública internacional para dispor de uma apuração de transmissão rápida com base nos 
boletins de apuração oficiais.  Dessa licitação, de mais de 7 milhões de dólares e na qual 
concorreram duas empresas internacionais (israelense e espanhola) e uma empresa 
mista de capital colombiano e equatoriano, saiu vencedora a última, denominada 
“Comicios Ecuador 2002”, por contar, a critério dos membros do Tribunal, com maior 
experiência, apesar de não ter sido a proposta mais econômica e não atender, 
tecnicamente, a todos os requisitos estabelecidos no edital de licitação.  
 
 O sistema desenvolvido pelo consórcio “Comicios Ecuador 2002” é uma variante 
do sistema utilizado nas últimas eleições na Colômbia, embora com duas grandes 
diferenças, a saber: 
 

a) o sistema colombiano tem candidatos para três categorias (Presidente, 
senadores e deputados), enquanto no Equador são apenas duas 
(Presidente e deputados); 
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b) na Colômbia não há processamento dos boletins de urna, que apenas são 
armazenados como uma ferramenta de auditoria; no caso do Equador, foi 
preciso digitar e processar cerca de 200.000 folhas de boletins (para 
presidente e deputados) em 25 centros de transcrição de dados, depois 
processá-las em cinco centros e, finalmente, consolidá-las em um centro 
nacional. 

 
 O consórcio “Comicios Ecuador 2002” é um grupo de três companhias, duas 
colombianas e uma equatoriana.  As colombianas foram as responsáveis pela solução 
técnica dada ao sistema de contagem rápida dos votos, enquanto a contrapartida 
equatoriana se incumbiu das atividades logísticas. 
 
 
 Na análise dessa solução de apuração de transmissão rápida, foram visitados os 
três tipos de instalações onde os dados foram tratados (transcrição de dados por 
digitação dos boletins de urna, processamento e consolidação final).  Os locais visitados 
foram os seguintes: o centro de digitação de dados de Santo Domingo, o Centro 
Processador de Rosanía, em Quito, e o Centro Nacional de Consolidação, localizado no 
TSE.  Durante essas visitas foram realizados vários testes do sistema, em todos os 
níveis, a fim de avaliar sua capacidade para atingir o objetivo de anunciar os resultados 
presidenciais às 21h00 do dia da eleição e os resultados para o Congresso à meia-noite 
do mesmo dia. 
 
 É importante assinalar que as contrapartidas colombianas do consórcio têm vasta 
experiência nacional, de mais de vinte anos, na apresentação de soluções para a 
apuração de votos de transmissão rápida.  A novidade requerida para adaptar o 
procedimento de transmissão rápida ao sistema legal e eleitoral equatoriano dizia 
respeito, basicamente, ao processamento das imagens dos boletins de urna para 
convertê-las em dados eleitorais, o que foi testado em todos os módulos com resultados 
aceitáveis.  De outro lado, além de processar essas imagens com tecnologia OCR, 
também foi realizada a transmissão de dados por voz, mas apenas no caso das eleições 
presidenciais nas províncias do Pichincha e do Guayas. 
 
 Com vistas a garantir a segurança da transmissão foram utilizadas linhas 
dedicadas para envio de dados e roteadores protegidos por firewalls.  O servidor da 
Internet não esteve conectado fisicamente ao servidor de consolidação, o que impediu 
acessos externos não autorizados.  A operação do sistema esteve a cargo de 
supervisores colombianos e usuários equatorianos em todos os seus níveis. 
 
 A seguir são indicadas algumas vantagens e desvantagens observadas no sistema 
contratado pelo TSE: 
 
Vantagens 
 

• Foi utilizado em diversos países em forma semelhante, e em todos eles 
foram alcançadas as metas esperadas. 

 
• As duas alternativas de entrada de dados (voz e imagem) podem ser 

usadas em todo o país em eleições presidenciais, uma substituindo a 
outra, caso necessário. 
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• Utiliza equipamentos disponíveis no mercado e a rede de comunicação 

existente (telefones e linhas dedicadas). 
 

• Usuários de todos os níveis podem inteirar-se dos resultados em poucas 
horas. 
 
Desvantagens 
 

• Trata-se de uma solução cara porque é utilizada especificamente para 
cada eleição e exige novos contratos para outras eleições. 

 
• Não gera transferência de tecnologia para o órgão eleitoral. 

 
 Cabe ressaltar, finalmente, que a empresa “Comicios Ecuador 2002”, embora não 
tenha contado com toda a informação no dia e horas indicados pelo fato de os boletins 
de urna não terem sido entregues no prazo previsto, foi passando, parcialmente, 
suficiente informação para que o TSE pudesse anunciar os resultados a tempo à 
população. 
 
 No segundo turno, de acordo com sugestão da OEA para acelerar o processo de 
transmissão rápida, 100% dos boletins de urna foram transmitidos por telefone, além de 
terem sido digitados, enquanto no primeiro turno apenas os dados de duas províncias 
foram informados por telefone.  Também foi decidido não plastificar os boletins de 
transmissão, e as linhas telefônicas foram aumentadas em 20% a fim de obter os dados 
por voz; uma mudança nos procedimentos permitiu ao Centro de Operações receber 
diretamente os relatórios e as consultas sobre o andamento da transmissão de dados. 
 
 Finalmente, a consolidação dos resultados dos boletins de urna obtidos por 
telefone atingiu uma velocidade jamais imaginada mesmo pelos técnicos da “Comicios 
Ecuador 2002”.  Às 19h00, 94% dos dados estavam consolidados no Centro de 
Computação Nacional de Transmissão Rápida, localizado no TSE.  Com isso, foi atingido 
um marco histórico de velocidade num processo eleitoral nas Américas – mais rápido do 
que em países como o Brasil, onde os procedimentos eleitorais estão totalmente 
informatizados. 
 
 
D. TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELEITORAIS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO E ORIENTAÇÃO 

DESTINADAS AO ELEITOR  
 
 A Missão pôde observar várias das sessões de treinamento realizadas pelos 
tribunais eleitorais em diferentes regiões do País, havendo constatado sua boa 
organização e qualidade, bem como a participação e motivação dos funcionários.  No 
entanto, cabe destacar que muitos dos locais utilizados para o treinamento foram 
pequenos para o número de participantes. 
 
 No que concerne às ações de educação e orientação destinadas ao eleitor, o TSE, 
com a assessoria do International Foundation for Election Systems (IFES), elaborou uma 
campanha de informação através de uma cartilha difundida nos principais meios escritos 
e de oficinas realizadas em convênio com várias universidades nas diferentes cidades do 
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País.  O principal objetivo dessa campanha, desenvolvida em praças, parques e 
comunidades afastadas, teve por meta envolver a sociedade no processo, bem como 
reduzir os índices de ausência e abstenção. 
 
 Cumpre salientar, no entanto, que essa campanha, embora tenha sido muito 
intensa no curto espaço de tempo que lhe foi dado, foi realizada muito tarde e, portanto, 
não garantiu a adequada cobertura da população. 
 
 
E. PARTICIPAÇÃO DA MULHER 
 
 Como, no Equador, as JRV estão divididas em juntas para homens e juntas para 
mulheres, a Missão pôde projetar a participação feminina nestas eleições.  Desse modo, 
de acordo com estimativas da Missão, cerca de 2.800.000 mulheres, do total de 
4.104.171 com possibilidades de votar, participaram da votação, o que representa 68% 
do eleitorado feminino. 
 Além disso, e dado que a cota de mulheres fixada para as listas de eleições 
pluripessoais, nestas eleições, foi de 35%, foi possível constatar, segundo as estatísticas 
do TSE, que em todas as listas esse percentual foi respeitado.  A título de exemplo, 
especificam-se a seguir o número e o percentual de mulheres nas listas de candidatos a 
deputado provincial: 
 

• eleição pluripessoal de mais de dois candidatos a deputado provincial:  
candidatos titulares, 1.361, dos quais 578 eram mulheres, alcançando o 
percentual de 42,47%; 

 
• eleição pluripessoal de mais de dois candidatos a deputado provincial:  

candidatos suplentes, 1.361, dos quais 616 eram mulheres, alcançando o 
percentual de 45,26%. 

 
 Em vista disso, o TSE projetou uma estatística da concorrência para todos os 
cargos (deputados, conselheiros e vereadores), a qual apontava 61,32% de homens e 
38,68% de mulheres nas candidaturas de titulares e 56,02% de homens e 43,98% de 
mulheres nas de suplentes (ver estatísticas de eleições anteriores no Anexo IV). 
 
 No entanto, cabe destacar que a interpretação da alternância e seqüência das 
mulheres nas listas gerou um confronto entre o Movimento de Mulheres do Equador e o 
TSE, resultando numa ação de inconstitucionalidade do art. 40 do regulamento emitido 
pelo Tribunal, no pedido de abertura de processo político contra os membros do Tribunal 
e na formação de inspetorias da população, em nível nacional, para impugnar as listas 
que não consideravam adequadamente a cota, alternância e seqüência (ver na página 
22 a denúncia apresentada à MOE pelo Movimento de Mulheres do Equador). 
 
 Finalmente, o Tribunal Constitucional da República, em 12 de novembro de 2002, 
resolveu declarar a inconstitucionalidade com relação ao mérito do art. 40 do 
Regulamento Geral da Lei Eleitoral. 
 
 
F. CONTROLE DO GASTO E DA PROPAGANDA ELEITORAL 
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 Durante o processo eleitoral levado a cabo no Equador, um dos aspectos que 
despertou maior atenção foi o gasto eleitoral efetuado pelos diferentes partidos políticos.  
Isso foi observado tanto no primeiro como no segundo turno, havendo os partidos 
participantes ultrapassado os valores fixados pela Lei Orgânica do Controle do Gasto 
Eleitoral e da Propaganda Eleitoral, o que ensejou o questionamento da eficácia da Lei. 
 
 A Lei Orgânica do Controle do Gasto Eleitoral e da Propaganda Eleitoral dispõe, 
em seu art. 3º, que o controle será exercido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que possui 
a faculdade privativa, controladora e julgadora para examinar as contas com relação a 
valor, origem e destino dos recursos utilizados nas campanhas eleitorais, em nível 
nacional, e pelos tribunais provinciais eleitorais, no nível de sua jurisdição. 
 
 O art. 10 da mencionada lei fixa os limites máximos dos gastos eleitorais e divide 
por cargo o montante correspondente a cada um deles.  Esse valor máximo do gasto 
eleitoral autorizado é estabelecido dividindo-se o valor total máximo do gasto eleitoral 
pelo número total de eleitores em nível nacional; tal resultado, que corresponde ao valor 
unitário por eleitor, é multiplicado pelo número de eleitores da respectiva circunscrição 
eleitoral.  Tratando-se de candidaturas unipessoais, esse resultado é o valor máximo do 
gasto eleitoral autorizado; no entanto, nas candidaturas pluripessoais, o valor máximo 
do gasto eleitoral autorizado é dividido pelo número de cargos a serem preenchidos, 
obtendo-se, assim, o valor do gasto eleitoral por candidato.  Ao valor total do gasto 
eleitoral autorizado por partido político devem ser somados os valores totais máximos do 
gasto eleitoral por cargo a ser preenchido. 
 
 Segundo o art. 12 da Lei, o Tribunal Superior Eleitoral, 15 dias antes da 
convocação das eleições, indicará e publicará na imprensa os limites do gasto eleitoral 
em campanha e em propaganda eleitoral por cargo a ser preenchido, de acordo com o 
que estabelece o art. 10 da citada Lei. 
 
 No prazo de 90 dias das eleições, o tesoureiro da campanha, com a intervenção 
de um contador público federal, deverá apresentar um balancete consolidado, com a 
receita e a despesa da campanha eleitoral, além da relação dos doadores com as 
justificativas previstas em Lei.  Essa prestação de contas deve ser aprovada pelo 
candidato ou candidatos, pelo respectivo órgão fiscalizador interno e pelo partido político 
ou coligação que patrocinou a candidatura.  Finalmente, a documentação é encaminhada 
ao órgão eleitoral competente para que emita seu parecer no prazo de 30 dias. 
 
 Os meios de comunicação social e as agências de publicidade devem informar aos 
órgãos eleitorais correspondentes, no prazo máximo de 30 dias a contar do 
encerramento da campanha eleitoral, todos os contratos de publicidade eleitoral 
celebrados pelos partidos políticos, coligações e candidatos, com a indicação dos espaços 
contratados, sua duração e freqüência, valores dos serviços publicitários prestados, 
unitários e totais.  Se tais disposições não forem cumpridas, a Lei prevê sanções 
pecuniárias. 
 
 Durante todo o processo eleitoral, e especialmente no segundo turno, os partidos 
políticos ultrapassaram os limites dos gastos de propaganda fixados pela Lei e pelo TSE.  
Isso levou o Tribunal Superior a solicitar aos diferentes meios de comunicação que 
suspendessem, antes do previsto, a divulgação da propaganda política, medida que não 
foi cumprida.  A propaganda política apresentada nos meios de comunicação pelos dois 
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candidatos à Presidência da República, no segundo turno, foi realizada até a véspera da 
proibição da propaganda eleitoral, sem atender à solicitação do TSE. 
 
 Da análise do acima exposto, depreende-se que a Lei não estabelece claramente 
as sanções que deveriam ser aplicadas aos políticos por ultrapassarem os limites fixados 
para os gastos eleitorais. 
 
 No quinto capítulo da Lei Orgânica do Controle do Gasto Eleitoral e da 
Propaganda Eleitoral, intitulado “Das Sanções”, há destaque apenas para as 
contribuições excessivas, para as doações ilegais e para o fato de não ser entregue a 
informação requerida pelos órgãos eleitorais, por parte dos representantes legais ou 
funcionários responsáveis das entidades públicas ou privadas ou por parte dos 
depositários da informação, que consiste nos dados exigidos pelas entidades eleitorais 
para controle do valor, da origem e do destino dos recursos utilizados nas campanhas 
eleitorais. 
 
 Na instrução sobre Controle e Apreciação do Gasto Eleitoral e da Propaganda 
Eleitoral, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral em 17 de outubro de 2000 e publicada 
no “Registro Oficial” Nº 196 de 1º de novembro de 2000, em seus artigos 8º e 9º, é 
estabelecido que, se o exame das contas apresentadas pelos políticos, nos termos do 
art. 29 da Lei Orgânica do Controle do Gasto Eleitoral e da Propaganda Eleitoral, 
detectar indícios de infrações à Lei, o Tribunal Provincial determinará auditorias 
especiais.  No caso de que tais auditorias indiquem indícios de responsabilidade penal, o 
Tribunal Eleitoral correspondente adotará as medidas legais pertinentes.  
Independentemente da natureza das sanções que sejam aplicadas contra os políticos, 
elas serão executadas pelo Tribunal Eleitoral que conheceu do caso e julgou os gastos 
eleitorais.  Nesse caso, a jurisdição coativa incidirá sobre o TSE, nos termos previstos na 
Lei. 
 
 Finalmente, quando as penas são aplicadas pelo TSE, já se passaram, no mínimo, 
90 dias das eleições, de forma que, então, não há dispositivo da Lei que obrigue a 
suspensão da propaganda.  Isso faz com que os políticos gastem nas campanhas além 
dos limites fixados pela Lei e pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
 
 

CAPÍTULO V.  ETAPA PRÉ-ELEITORAL 
 
 No contexto do processo eleitoral, o Equador enfrentou uma série de importantes 
desafios.  No terreno político, o processo 2002 caracterizou-se por uma forte apatia do 
eleitorado, principalmente nos grandes centros urbanos, e pela aparente perda de 
credibilidade nos partidos políticos.  O desinteresse do eleitorado neste processo eleitoral 
deveu-se, entre outras razões, à falta de fortes lideranças que despertassem a atenção 
dos eleitores, bem como ao que se percebe como a incapacidade da coordenação política 
para gerar os acordos e consensos que permitissem dar resposta às inúmeras demandas 
de ordem econômica e social de extensos segmentos da população. 
 
 A decepção da população com a classe política tradicional traduziu-se, entre 
outros fenômenos, no surgimento de uma série de figuras, partidos e movimentos 
políticos, que conseguiram conquistar um significativo nível de preferência entre o 
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eleitorado com base na utilização de um marcante discurso de repulsa à corrupção e ao 
“velho” modelo de fazer política. 
 
 No plano econômico, o Equador enfrentou desafios importantes, tais como uma 
forte perda na competitividade e uma difícil negociação com o  Fundo Monetário 
Internacional (FMI).  Além disso, em nível internacional, o conflito com a Colômbia e a 
questão da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) foram dois dos temas de maior 
impacto com que o País deparou. 
 
 
A. CAMPANHA ELEITORAL 
 
 Em conformidade com as alterações na legislação eleitoral, para as eleições de 20 
de outubro a campanha eleitoral durou 45 dias, o que favoreceu os partidos e 
movimentos menores; no contexto da Lei Orgânica do Gasto Eleitoral, os candidatos 
presidenciais puderam utilizar o total de US$1.139.882,00 no primeiro turno.  Os dois 
candidatos que se enfrentaram no segundo turno tiveram 15 dias de campanha e 
podiam gastar o montante total de US$227.976,00, nos termos da Lei. 
 
 Cumpre assinalar que, segundo os relatórios do escritório de controle do gasto 
eleitoral e da organização Participação da Sociedade, no primeiro turno os candidatos à 
Presidência, Álvaro Noboa, do Partido Renovador Institucional Ação Nacional (PRIAN), e 
Jacobo Bucarán, do Partido Roldosista Equatoriano (PRE), ultrapassaram o montante 
estabelecido pela Lei e foram penalizados pelo TSE com uma multa equivalente ao dobro 
do montante excedido.  No segundo turno, no entanto, em que os candidatos também 
ultrapassaram o valor permitido para o gasto eleitoral, até a data de encerramento deste 
relatório não havia sido promulgada nenhuma medida do TSE a esse respeito. 
 
 De modo geral, nos dois turnos as campanhas caracterizaram-se por uma 
importante participação das forças políticas e por um interesse político cada vez maior 
entre os diferentes segmentos da população.  Embora tenham ocorrido alguns casos de 
ataques verbais entre partidos, as campanhas foram conduzidas num ambiente de 
respeito e tranqüilidade, sem que o processo tivesse sido alterado em qualquer 
momento.  No entanto, no segundo turno foram evidenciados ataques diretos entre os 
candidatos que, várias vezes, empanaram a realização de uma campanha limpa. 
 
 
B. PREOCUPAÇÕES DOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 Conforme é assinalado na segunda seção deste relatório, a Missão, como parte 
de suas atividades de observação, solicitou entrevistas com todos os representantes dos 
partidos políticos e visitou, na fase pré-eleitoral, quase todos os candidatos presidenciais 
a fim de conhecer seus pontos de vista quanto ao desenvolvimento do processo eleitoral 
e obter informações sobre suas preocupações a respeito de dito processo. 
 
 Entre outros aspectos, os entrevistados apontaram como principais preocupações 
as seguintes: a questão do gasto eleitoral, a confiança nas autoridades eleitorais, as 
irregularidades na organização do processo eleitoral e o acesso dos candidatos aos 
meios de comunicação.  Alguns denunciaram o que lhes parecia ser uma possível fraude 
eleitoral. 
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 Em Guayas, o Tribunal Eleitoral (TEG) iniciou seus trabalhos na última semana 
pré-eleitoral do primeiro turno, sob clima de tensão e desorganização em conseqüência 
da crise ocorrida alguns dias antes, quando as autoridades eleitorais foram acusadas de 
favorecer o partido do então Presidente do TEG (PRE) na nomeação dos mesários.  A 
crise foi encerrada ao serem nomeados um novo Presidente do TEG e o Diretor do 
Centro de Computação e convocados novos mesários. 
 
 Em conseqüência dessa crise, um dos problemas mais sérios com que deparou o 
novo Presidente do TEG foi velar pela convocação e treinamento de mais de 70.000 
mesários em toda a Província, uma semana antes do dia das eleições.  Isso gerou um 
clima de desconfiança nas autoridades eleitorais por parte de determinados partidos 
políticos (a exemplo do PRE) e da imprensa local, que repetidas vezes manifestou à OEA 
suas preocupações quanto a se o TEG estaria pronto para assegurar as condições 
necessárias à realização de eleições livres. 
 
 
C. QUEIXAS E DENÚNCIAS ELEITORAIS 
 
 Durante a etapa pré-eleitoral do primeiro turno, a Missão recebeu uma série de 
queixas e denúncias, que, em sua maioria 3/, foram devidamente processadas perante 
as autoridades eleitorais, com diferentes resultados.  No segundo turno, a Missão não 
recebeu denúncias. 
 
 
 Entre as queixas e denúncias recebidas, destacam-se as seguintes: 
 
 O Movimento de Mulheres do Equador apresentou denúncia sobre a preparação 
das listas das coligações políticas porque, no seu entender, fora violada a Lei de Cotas 
estabelecida na Constituição da República e na Lei Orgânica das Eleições.  No aspecto 
formal, o Tribunal estabeleceu que, como os fiscais designados pelo Movimento de 
Mulheres do Equador não eram políticos, não podiam, portanto, interpor recursos.  No 
que concerne ao mérito do assunto, o Tribunal contestou exaustivamente mediante um 
relatório pormenorizado de cada província e de todos os cargos, estabelecendo que a Lei 
de Cotas havia sido respeitada em todas as listas. 
 
 A MOE também recebeu uma denúncia do Senhor Edmundo Arce, candidato ao 
Parlamento Andino pelas listas do Partido União Nacional UNO; por erro de datilografia, 
o nome dele havia sido mudado na cédula de votação, aparecendo como nome Segundo 
em vez de Edmundo.  O candidato sentiu-se discriminado não só pela mudança de seu 
nome, mas, também, porque pertencia a uma minoria racial.  Esse fato foi comunicado 
ao Tribunal Superior Eleitoral, que respondeu se tratar de um erro que não afetava o 
direito de ser eleito, tendo em vista que, nesse tipo de eleição, o voto era por lista e não 
por candidato.  De qualquer forma, cabe ressaltar que o TSE pediu desculpas em público 
ao candidato pelo erro cometido. 
 

                                                           

3. Algumas denúncias não foram processadas por falta de fundamento. 
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 De outro lado, a chapa Roldós-Padilla4/ denunciou que no dia 26 de setembro, 
nos jornais “El Comercio”, “El Universo” e “La Hora” e em outros meios de comunicação 
nacionais, haviam sido publicados os modelos das cédulas de votação, nas quais 
aparecia parcialmente manchado o espaço destinado a marcar o voto para Presidente, 
na lista 405/, e totalmente eliminado o espaço referente a Vice-Presidente.  Em 3 de 
outubro a Missão transmitiu a queixa apresentada pela chapa Roldós-Padilla ao 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral que, em 7 daquele mês, respondeu pelo ofício 
Nº 958-P-CJAA-TSE-2002, no qual explicava que, na impressão das cédulas, elas haviam 
passado por um processo de esfumação, e por isso aparecia a mancha ao final da cédula 
impressa, pois, com a esfumação, a tonalidade vai-se esmaecendo.  Deixou bem claro 
que a instituição eleitoral máxima não lançara qualquer campanha contra ninguém e 
ressaltou que as campanhas do Tribunal Superior Eleitoral tinham sido baseadas nos 
princípios cívicos. 
 
 O Movimento Independente Trabalho e Democracia apresentou uma denúncia 
sobre a participação, em um ato político do Partido Esquerda Democrática, do Presidente 
do Tribunal Provincial Eleitoral do Charchi, Lic. Washington Enríquez.  O TSE, mediante o 
ofício Nº 1.056, informou à Missão que, seguindo o procedimento normal, havia sido 
determinada a abertura de um processo para investigar o caso, a cargo da Comissão 
Jurídica Permanente do órgão, com o que estaria sendo assegurada a legítima defesa do 
denunciado. 
 
 Além disso, tramitaram no TSE duas denúncias do PRIAN.  Uma delas referia-se a 
mudanças realizadas nos tribunais eleitorais e no Centro de Computação do TSE e 
solicitava autorização para a entrada de peritos dos diferentes partidos políticos no 
Centro de Computação para poder auditar o sistema de software a ser utilizado no dia 
da eleição.  A outra dizia respeito a uma denúncia do Doutor Marcelo Cruz, candidato à 
Vice-Presidência, sobre a realização de supostas pesquisas divulgadas pelo Canal 8 de 
televisão, Quito, nos dias 18  e 19 de outubro, sexta-feira e sábado.  Com relação à 
primeira, o TSE, mediante o ofício Nº 1.057, respondeu que o art. 20, alínea c, da Lei 
Orgânica das Eleições estabelece como função privativa do TSE organizar os tribunais 
provinciais, supervisionar o seu funcionamento e reorganizá-los, no todo ou em parte, se 
considerar necessário.  Nesse sentido, o TSE reformou parcialmente o TPE do Guayas, 
destituindo o presidente, o secretário e o chefe da computação por haverem 
negligenciado disposições expressas na formação das JRV.  Informou, ainda, que, no que 
concerne às mudanças no centro de computação, o TSE não realizara nenhuma 
substituição de pessoal e que, com relação à designação de peritos que auditassem os 
sistemas de informática, em 23 de setembro e 1º, 7 e 14 de outubro haviam sido 
enviados ofícios aos partidos políticos, proporcionando abertura para a transparência das 
eleições. 
 
 A MOE também realizou um exaustivo estudo jurídico-eleitoral sobre a atuação do 
Tribunal Superior Eleitoral em diferentes aspectos que, embora não tenham sido 
concretizados como denúncias, na verdade foram criticados por diversos atores do 

                                                           

4. Candidatos a Presidente e Vice-Presidente da Lista Nº 40. 

5. Espaço na cédula de votação destinado a cada partido ou movimento político. 
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processo; elas se referiam à formação das juntas receptoras de votos e à legalidade da 
transmissão rápida dos resultados. 
 
 Com respeito à constituição das juntas receptoras de votos, o TSE emitiu uma 
resolução, estabelecendo que, para tanto, não fossem considerados os delegados das 
coligações dos partidos, e determinou que a presença deles seria única e exclusivamente 
na qualidade de observadores.  O TSE, cabe destacar, agiu nos termos da Lei, dado que 
a LOE, quando faz referência a quem deve integrar as JRV, dispõe que as mesmas serão 
constituídas “... ou por vogais dos partidos políticos...”, o que significa que a palavra 
“ou” dá ao TSE a discricionariedade de utilizá-los. 
 
 Quanto à legalidade da transmissão rápida dos resultados, segundo informaram 
as autoridades eleitorais, a mesma baseou-se nas disposições gerais da Lei Orgânica das 
Eleições, que permite ao TSE aperfeiçoar a utilização de meios de comunicação que 
possibilitem constante fluidez de informação e entrega de resultados aos diferentes 
centros de computação e ao órgão eleitoral6/. 
 
 
D. COBERTURA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 
 Nas últimas semanas anteriores às eleições de 20 de outubro, tanto os meios 
escritos quanto os televisivos e radiofônicos deram ampla cobertura às eleições.  A 
maioria dos canais de televisão e estações de rádio apresentaram programação especial 
e regular para cobrir os temas de maior destaque da campanha.  Ao finalizar o primeiro 
turno e até as eleições de 24 de novembro, os meios de comunicação realizaram ampla 
cobertura do processo, concentrando quase toda a sua programação jornalística nas 
eleições. 
 
 Em termos de conteúdo, a cobertura tratou de modo especial do desenvolvimento 
das visitas e atos de campanha dos candidatos, mais do que do debate de suas 
propostas de governo.  No segundo turno, dias antes da eleição, e de forma 
surpreendente, foi proposto um debate entre os dois candidatos finalistas que logo foi 
suspenso por não terem havido os acordos necessários entre os candidatos e entre esses 
e os meios de comunicação para a sua realização. 
 
 Em geral, a cobertura das eleições pela imprensa e pela televisão, em ambos os 
turnos, caracterizou-se por refletir a intensificação da campanha eleitoral.  As 
mensagens negativas e as manifestações de ataque e desprestígio aumentaram de tom 
durante essas fases, empanando momentaneamente, durante o segundo turno, o 
desenvolvimento natural da campanha, como foi mencionado anteriormente. 
 

                                                           

 6. Art. 193 da LOE: “... O Tribunal Superior Eleitoral aperfeiçoará a utilização dos 
meios de comunicação mais idôneos junto aos centros de computação e o órgão 
eleitoral a fim de assegurar maior rapidez à informação e entrega dos resultados 
eleitorais.” 
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 O espaço dedicado aos principais partidos políticos na imprensa escrita foi 
equilibrado nos veículos de maior circulação no País.  As emissoras de televisão também 
procuraram dar o mesmo espaço aos principais candidatos. 
 
 

CAPÍTULO VI.  O DIA DAS ELEIÇÕES 
(PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS) 

 
 A Missão observou o desenvolvimento das eleições em treze províncias do País, 
havendo visitado mais de 500 locais de votação e observado, aleatoriamente, mais de 
600 juntas receptoras de votos no primeiro turno e um número similar no segundo.  Os 
observadores verificaram tanto a organização do evento eleitoral, por parte do Tribunal 
Superior Eleitoral e dos tribunais provinciais, como o cumprimento das normas que 
asseguram o exercício do sufrágio. 
 
 De acordo com o que observou a Missão, tanto no primeiro como no segundo 
turno, as eleições foram realizadas normalmente, em clima de tranqüilidade, 
transparência, liberdade e segurança  (ver  Consolidação  da  Observação).   Os  
eleitores  equatorianos compareceram às urnas maciçamente e, de modo geral, 
exerceram o direito ao voto livre e secretamente, havendo demonstrado um espírito 
cívico e democrático exemplar, mesmo nos lugares onde foram constatados problemas 
de organização logística, atraso no início do processo da votação e irregularidades 
menores. 
 
 A observação atribuiu maior ênfase aos seguintes aspectos: 
 
 
A. OBSERVAÇÃO DE ASPECTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 
 
 Recebimento do material.  Na grande maioria das seções observadas, em ambos 
os turnos, o material foi recebido a tempo e estava completo.  Nos casos em que faltou 
alguma coisa, isso foi prontamente solucionado pelo pessoal dos TPE.  No entanto, em 
alguns locais, como, por exemplo, no Colégio Francisco Albernia, do cantão Quito, 
distrito eleitoral de Cotocollao, no primeiro turno havia apenas uma urna por JRV.  O 
material chegou completo, mas o Exército só entregou uma urna, ficando em poder da 
outra.  Além disso, nos dois turnos foi observado que, em muitos casos, o Exército 
montou as urnas antes da chegada dos mesários. 
 
 Instalação e abertura das seções eleitorais.  Conforme foi constatado pela Missão 
nos dois turnos, o processo de instalação e abertura das seções ocorreu normalmente, 
apesar da falta de condições físicas adequadas em muitos dos locais de votação.  Na 
maioria das vezes, também foram observados atrasos no processo de instalação, em 
vista do que, em média, as seções foram abertas entre 7h30 e 8h00.  No distrito 
eleitoral de Cojimíes, Província de Manabi, no primeiro turno, as seções não foram 
instaladas, e a votação foi suspensa pelo TSE em vista de que um grupo de pessoas 
impediu a constituição das mesmas, alegando a falta de serviços básicos para a 
população.  No segundo turno, as seções do perímetro urbano da cidade de Riobamba, 
Província de Chimborazo, também não foram habilitadas em face da explosão de uma 
guarnição militar, dias antes da eleição. 
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 De outro lado, no primeiro turno, nos cantões Naranjito e Palestina, na Província 
do Guayas, a votação começou, mas foi suspensa, e, como também aconteceu no 
distrito eleitoral de Cojimíes, as eleições foram realizadas, em sua totalidade, no dia 27 
de outubro de 2002. 
 
 Sigilo do voto.  Em que pese a que em alguns casos tenham sido constatadas 
deficiências na instalação dos biombos e não tenham sido adotadas as medidas 
necessárias para garantir o direito ao voto secreto, em todos os casos observados pela 
Missão, em ambos os turnos, o sigilo do voto foi respeitado. 
 
 Mesários.  Na maioria das juntas observadas, nem todos os mesários titulares 
compareceram para cumprir suas tarefas.  No entanto, essas foram desempenhadas 
pelos suplentes, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Lei.  Cabe ressaltar 
que em todas as juntas observadas, nos dois turnos, os mesários exerceram suas 
funções com alto espírito de responsabilidade e dedicação, cumprindo cabalmente as 
tarefas a eles atribuídas, apesar de que, em alguns casos, não estivessem devidamente 
preparados. 
 
 Delegados dos partidos.  Na maioria das seções visitadas nos dois turnos, havia 
delegados dos diferentes partidos políticos.  Segundo os relatórios dos observadores, os 
delegados cumpriram cabalmente sua função e de acordo com os procedimentos 
estabelecidos, embora não portassem a identificação adequada e atuassem em várias 
JRV ao mesmo tempo. 
 
 Elementos de segurança nos locais de votação.  Os observadores da Missão 
constataram a presença das forças de segurança em todos os locais de votação visitados 
nos dois turnos eleitorais.  Sua presença foi discreta, e dedicaram-se a cumprir suas 
tarefas específicas dentro da normalidade, embora em alguns casos tenham sido 
constatadas intromissões em assuntos dos mesários, o que, no entanto, não afetou o 
desenvolvimento normal da eleição.  A Missão, contudo, não encontrou justificativa para 
o uso ostensivo de armamentos, já que, embora pudessem contribuir para dar 
segurança, podiam, também, constituir uma forma de intimidação. 
 
 Orientação ao eleitor.  Segundo constataram os observadores da Missão nos 
locais visitados no primeiro turno, a falta de centros de informação para o eleitor e de 
um espaço físico visivelmente identificado para o coordenador da seção de votação 
causou sérias dificuldades aos eleitores, tanto na identificação de suas JRV como em sua 
localização dentro de cada local de votação.  Além disso, a falta de identificação das 
seções para homens e para mulheres dificultou a localização das JRV pelos eleitores.  No 
segundo turno, contudo, o TSE procedeu aos ajustes necessários para a instalação dos 
centros de informação e melhor identificação das JRV. 
 
 Encerramento e apuração da votação.  Em geral, a votação foi encerrada às 
17h00, horário estabelecido pela Lei em diversos turnos eleitorais.  Nas JRV observadas 
pelos membros da Missão, muitos eleitores ficaram na fila sem poder votar (cerca de 
7.000 eleitores em todo o País no primeiro turno e aproximadamente 5.000 no segundo 
ficaram sem votar, conforme a amostragem estatística realizada pela MOE).  No entanto, 
receberam o certificado de presença pertinente.  O procedimento de apuração nas JRV 
ocorreu normalmente, notando-se, na maioria das seções, a presença de delegados dos 
partidos.  Cumpre ressaltar, porém, que, em face da complexidade das eleições 
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pluripessoais, a quantidade de folhas que os mesários precisaram preencher com relação 
aos boletins de urna e a plastificação de cada uma delas, conforme previsto na Lei no 
primeiro turno, retardou a apuração e, em muitos casos, confundiu os mesários, que 
preencheram os boletins de urna segundo melhor lhes pareceu. 
 
 
B. COBERTURA DA MÍDIA 
 
 Mais do que breves notas nos dois turnos, a cobertura da mídia, no dia das 
eleições, foi, de modo geral, positiva e otimista, caracterizando-se pela ênfase na 
importância da participação da população nestas eleições. 
 
 Uma vez encerrada a votação, a atenção concentrou-se nos canais de televisão, 
que se atribuíram a tarefa de difundir os resultados parciais emitidos pelo TSE.  
Observou-se o cuidado das emissoras de televisão e da imprensa escrita em destacar 
que se tratava de resultados preliminares, baseados na transmissão rápida da apuração 
feita pela Comicios Ecuador.  Os candidatos, em ambos os turnos, mostraram uma 
atitude responsável e democrática ao esperarem com paciência os resultados das 
eleições. 
 
 
C. APURAÇÃO DOS VOTOS 
 
 Para realizar a apuração nas províncias, de acordo com a Lei, os tribunais 
provinciais devem instalar-se às 21h00 do dia das eleições, em sessão permanente, até 
o encerramento da apuração.  Esse procedimento não deve durar mais de dez dias, 
contados desde o dia seguinte ao das eleições. 
 
 Segundo as observações da Missão, a apuração nos TPE, nos dois turnos, de 
modo geral transcorreu nos termos da Lei e de forma ordenada, na presença dos 
delegados dos partidos que disputavam a eleição.  Os partidos acompanharam 
atentamente cada um dos procedimentos realizados no local, autenticando com suas 
assinaturas os boletins de urna emitidos.  Embora essa medida tenha contribuído, de 
certa forma, para a demora registrada na divulgação dos resultados oficiais, por outro 
lado permitiu imprimir maior transparência e legitimidade ao processo. 
 
 No entanto, na Província de Chimborazo, no primeiro turno, o TSE precisou 
ordenar a abertura de todas as urnas e nova contagem de todos os votos para as 
eleições pluripessoais em vista de um erro detectado no sistema de computação pela 
omissão da mudança do número dado pelo TPE nas listas dos movimentos políticos das 
províncias. 
 
 
D. QUEIXAS E DENÚNCIAS 
 
 No dia das eleições, nos dois turnos, os observadores da Missão receberam 
queixas e denúncias sobre diferentes situações ocorridas nas eleições, embora nada de 
maior importância.  A Missão recebeu, principalmente no primeiro turno, queixas e 
denúncias sobre aspectos tais como o atraso na abertura das JRV, o fato de não 
comparecerem todos os membros das juntas, a falta de material nos kits eleitorais, a 
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mudança de local das juntas receptoras, o agrupamento de muitas juntas em locais 
pequenos e a escassa informação disponível nos locais de votação.  Cumpre destacar 
que tais questionamentos não influíram na votação propriamente dita nem empanaram o 
exemplar movimento de pessoas nos dias 20 de outubro e 24 de novembro, 
respectivamente. 
 
 
E. OBSERVAÇÃO DAS ELEIÇÕES SUSPENSAS 
 
 Por disposição do TSE, as eleições suspensas em 20 de outubro no distrito 
eleitoral de Cojimíes, Província de Manabi, e nos cantões de Naranjito e Palestina, do 
Guayas, foram realizadas no domingo, 27 de outubro.  Por razões de recursos humanos 
e financeiros, a MOE só pôde observar o processo de votação no distrito eleitoral de 
Cojimíes, sem poder estar presente nos dois cantões da Província do Guayas.  No 
referido distrito, a Missão, estando presentes seu Chefe e seu Subchefe, pôde observar 
que as eleições foram realizadas dentro da normalidade e que a população exerceu o 
direito ao sufrágio com liberdade e com as garantias do voto secreto. 
 
 A Missão, embora reconhecendo as reclamações da população de Cojimíes, 
lamentou que os cidadãos tivessem recorrido ao bloqueio de um ato de expressão 
democrática como justificativa para pressionar as autoridades a respeito de uma 
situação alheia ao processo eleitoral.  A iniciativa criou um sério precedente, já que a 
mesma situação se repetiu em outra província no segundo turno. 
 
 Também as eleições suspensas no cantão Riobamba, da Província do Chimborazo, 
depois realizadas em 1º de dezembro, foram observadas por uma equipe de dois 
delegados da Missão.  Segundo os relatórios dos observadores, essas eleições foram 
realizadas sob total normalidade e contaram com ampla participação da população. 
 
 
F. APURAÇÃO RÁPIDA PELA MISSÃO7/ 
 
 A apuração rápida (AR) é um processo estatístico para auditar a apuração oficial 
dos votos de uma eleição.  Na AR utiliza-se uma amostra das juntas receptoras de votos 
nas quais os observadores da OEA constatam a apuração dos votos, sendo, desse modo, 
possível assegurar os resultados obtidos nas seções.  Com vistas a projetar os 
resultados dessas JRV para o universo de todas as JRV do País são empregados métodos 
estatísticos.  Os resultados oficiais da eleição são comparados com os da projeção feita 
pela AR.  Se houver diferença nas cifras, dentro de certa margem de erro, é possível 
supor que existam problemas na apuração oficial.  Com base nesse fato, é importante 
esclarecer que a função da AR não é prever o vencedor da eleição (que pode ser uma 
valiosa informação adicional), mas, na verdade, tal como é mencionado acima, indicar se 

                                                           

 7. Referências bibliográficas: 1) Cochran, W.G. (1977): Sampling Techniques, third 
edition, John Wiley & Sons Inc., Nova York, NY. 2) Sukhatme, P.V. and Sukhatme, 
B.V. (1970): 3) Sampling Theory of Surveys With Applications, Second, Revised 
Edition, Iowa State University Press, Ames, IO. 
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a apuração oficial apresenta desvios.  Esse método foi empregado pela OEA em outras 
eleições e uma vez mais foi utilizado nesta eleição presidencial do Equador. 
 
 A Missão decidiu trabalhar com duas amostras de 30 JRV cada uma, escolhidas 
dentre todas as JRV do País (ao todo 37.282 juntas), exceto as JRV das províncias da 
Amazônia (total de 1.315 juntas) e da Província de Galápagos (total de 49 juntas).  A 
primeira das duas amostras foi classificada como “amostra primária” e a segunda, como 
“amostra secundária”.  Após a observação da apuração e a obtenção do resultado da 
apuração dos votos da junta da amostra primária, os observadores transmitiram os 
dados ao Centro de Computação da Missão e em seguida foram em busca do resultado 
da apuração da junta da amostra secundária.  A utilização de duas amostras teve por 
objetivo utilizar um maior número de JRV empregando menor quantidade de 
observadores.  Os dados das duas amostras são comparados com um teste estatístico, 
e, se forem iguais, juntam-se as duas amostras para realizar a projeção final com 60 
unidades amostrais.  Ademais, o teste estatístico indica também se os dados das juntas 
em que não foi observada a apuração têm resultados compatíveis com os das juntas em 
que o observador esteve presente. 
 
 Não é possível saber de antemão a margem de erro da projeção realizada pela 
AR, considerando que essa informação depende dos dados da eleição.  Por isso, não se 
pode afirmar qual será a margem de erro da projeção a ser realizada. 
 
 É sabido que, no Equador, as regiões da Costa e da Serra têm comportamentos 
eleitorais muito diferentes.  Por isso, foi estratificado o universo das JRV do País; foram 
realizados dois estratos: Costa e Serra, e trabalhou-se com uma amostra aleatória 
simples das JRV em cada um dos estratos.  O estrato Costa contava com 19.530 JRV 
(54,3%), e o estrato Serra, com 16.437 JRV (45,7%).  Desse modo, 54,3% das JRV 
foram tomadas da amostra no estrato Costa (32 JRV) e 45,7% das JRV no estrato Serra 
(28 JRV).  Portanto, o processo de amostragem utilizado foi o de uma amostra aleatória 
estratificada por localização proporcional. 
 
 Dado que não foram encontradas evidências estatísticas de diferenças entre a 
amostra primária e a secundária, no primeiro turno juntaram-se as duas amostras para 
trabalhar com o total de 60 JRV.  No segundo turno, por outro lado, em face da 
quantidade de observadores com que contou a Missão, a apuração foi realizada apenas 
com a amostra primária. 
 
 Em ambos os casos foi calculado o percentual de votos para cada candidato, o 
mesmo com relação aos votos em branco e nulos e à participação (percentagem de 
eleitores habilitados a votar que efetivamente votaram).  Ademais, foi avaliada a 
margem de erro de cada estimativa a fim de obter um coeficiente de confiança de 
99,0%. 
 
 Também foram utilizadas as JRV para outras projeções, tais como as seguintes: 
 

• percentual das JRV que começaram às 7h00 
 

• percentual das JRV que finalizaram às 17h00 
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• número de eleitores que estavam na fila e que não votaram por haver-se 
encerrado a votação 

• número de eleitores de cada sexo que votaram em todo o País. 
 
 Os cálculos foram feitos em microcomputador, utilizando o sistema SAS, versão 
8.2 em ambiente Windows 2000.  Os programas utilizados nos cálculos foram testados 
em populações simuladas em computador.  Os resultados dos testes estatísticos para a 
comparação das duas amostras são apresentados no Anexo IV. 
 
 A seguir, apresentam-se os resultados da apuração rápida em ambos os turnos 
da eleição para Presidente e Vice-Presidente da República.  É importante ressaltar que a 
confiabilidade de 99,0% é válida para cada uma das estimativas separadamente (ou 
seja, por resultado individual).  Não é válida em conjunto para todas as estimativas de 
uma vez.  Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os dados das 
amostras primária e secundária, e por isso, como foi explicado anteriormente, no 
primeiro turno juntaram-se as duas amostras para realizar as projeções. 

 

Resultados do primeiro turno 
 
 

Projeção dos Percentuais de Votos 
Confiança 99% 

 
  Limite Limite 
Identificação Percentual  inferior superior 
 
Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa 20,17 15,94 2439 
Álvaro Fernando Noboa Pontón 17,51 15,36 19,66 
León Roldós Aguilera 15,98 13,46 18,50 
Rodrigo Borja Cevallos 4,32 11,49 17,16 
Antonio Xavier Neira Méndez 12,36 9,34 15,37 
Jacobo Bucaram Ortiz 11,28 7,91 14,64 
Jacinto Velásquez Herrera 3,42 2,44 4,39 
Yvonne Leyla Abuchakra 1,76 1,32 2,20 
Oswaldo Hurtado Larrea 1,12 0,58 1,66 
César Augusto Alarcón Costa 1,08 0,61 1,55 
Carlos Antonio Vargas Guatatuca 1,02 0,29 1,74 
PARTICIPAÇÃO 70,47 64,54 76,39 
BRANCOS 3,95 2,50 5,41 
NULOS 9,63 7,69 11,56 
 
Os percentuais dos candidatos foram calculados com base no total dos votos válidos. 
Os percentuais dos votos em branco e nulos foram calculados com base no total dos 
votos. 
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Projeção do Total de Votantes Homens e Mulheres 
Confiança 99% 

 
  Limite Limite 
Votantes Total inferior superior 
 
Homens 2671691 1680383 3663000 
Mulheres 2763304 1747612 3778996 
 
 
 
 

Eleitores que não votaram (estavam na fila no encerramento) 
Confiança 99% 

 
Eleitores 
que não Limite Limite 
votaram inferior superior 
 
6949 0 20053 
 

 

Resultados do segundo turno 

 
 

Projeção dos Percentuais de Votos - 30 Seções 
Confiança 95% 

 
  Limite Limite 
Identificação Percentual inferior superior 
 
Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa 53,05 48,62 57,47 
Alvaro Fernando Noboa Pontón 46,95 42,53 51,38 
PARTICIPAÇÃO 71,49 64,62 78,36 
BRANCOS 1,35 0,33 2,37 
NULOS 10,15 8,40 11,90 
 
 
Os percentuais dos candidatos foram calculados com base no total dos votos válidos. Os 
percentuais dos votos em branco e nulos foram calculados com base no total dos votos 
emitidos. 



- 33 - 

 

 
 

Projeção dos Percentuais 
Confiança 95% 

 
   Limite Limite 
Votação Resultado Percentual inferior superior 
 
Início às 7h00 Não 46,47 27,59 65,36 
Início às 7h00 Sim 53,53 34,64 72,41 
Encerramento às 17h00 Não - 0,00 0,00 
Encerramento às 17h00 Sim 100,0 00,0 100,0 
 
 
 

Projeção do Total de Votantes Homens e Mulheres 
Confiança 95% 

 
  Limite Limite 
Votantes  Total inferior superior 
 
Homens 2997065 1821425 4172705 
Mulheres 2557928 1463544 3652311 
 
 
 
 

Eleitores Que Não Votaram 
Confiança 95% 

 
Eleitores 
que não  Limite Limite 
votaram inferior superior 
 
5072 0 11020 
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Percentual dos Votos de Homens e Mulheres 

Costa e Serra 
 
   Percentual Percentual 
Estrato Votantes  Gutiérrez Noboa 
 
Costa Homens 40,07 59,93 
Costa Mulheres 24,70 75,30 
Serra Homens 77,42 22,58 
Serra Mulheres 71,73 28,27 
 
 
 
 

Percentual Total dos Votos de Homens e Mulheres 
 
Votantes Gutiérrez Noboa 
 
Homens 57,85 42,15 
Mulheres 47,09 52,91 
 

 

 
CAPÍTULO VII. ETAPA PÓS-ELEITORAL 

 
 No primeiro turno, a etapa pós-eleitoral caracterizou-se, entre outros aspectos, 
por um sentimento de incerteza quanto aos resultados das eleições, em face, 
principalmente, da escassa margem de votos registrada entre as quatro forças políticas 
mais votadas.  O fato de que, apesar disso, tanto os partidos políticos como a população 
em geral tenham esperado pacificamente os resultados oficiais da disputa demonstra, 
expressivamente, o estoicismo e a maturidade cívica do povo equatoriano. 
 
 Além disso, no segundo turno, a etapa pós-eleitoral caracterizou-se pela rapidez 
com que o TSE anunciou os resultados da eleição, tranqüilizando a população e dando 
mostras da transparência e eficiência do sistema de transmissão rápida implantado 
nestas eleições. 
 
 Como demonstração da normalidade em que foi realizada a eleição, cabe 
destacar que os partidos políticos não exerceram em grande medida o direito de 
impugnar atos ocorridos nas seções eleitorais instaladas no País, salvo nos casos de 
suspensão da eleição, já mencionados, e em outros isolados, em que alguns resultados 
foram impugnados.  No entanto, foram evidenciadas determinadas reclamações de 
alguns candidatos com relação ao sistema da eleição para deputados e algumas outras 
quanto a irregularidades constatadas no dia da eleição.  O prazo fixado pela Lei para 
recebimento de recursos expirou, portanto, sem que tivesse sido registrado um número 
de queixas e impugnações que pudesse afetar o processo eleitoral como um todo. 
 



- 35 - 

 

 
A. Difusão dos resultados das eleições 
 
 Como foi assinalado anteriormente, ao encerrar-se a votação, em face da 
proibição dos exit polls, os diferentes meios de comunicação precisaram esperar os 
resultados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral.  O TSE, após realizar uma reunião 
com a MOE ao final da votação do primeiro turno, na qual foi acordado anunciar os 
primeiros resultados às 19h00, em seguida, por decisão do plenário, por volta das 19h00 
emitiu seu primeiro boletim dos resultados presidenciais, confirmando a tendência das 
pesquisas que refletiam resultados muito próximos entre os principais concorrentes.  
Essa tendência foi-se afirmando nas horas subseqüentes à medida que foram informados 
os resultados das apurações preliminares, confirmando-se, portanto, que nenhum 
candidato obteria a maioria absoluta dos votos para Presidente, em vista do que deveria 
haver um segundo turno.  Cumpre destacar, novamente, o comportamento cívico dos 
candidatos, que souberam esperar com paciência os resultados do TSE. 
 
 
B. Impugnações8/ 
 
 No primeiro turno, o TSE informou à Missão que haviam sido recebidas 42 
apelações referentes a impugnações realizadas pelos partidos políticos: cinco das 
províncias de Pastaza, Sucumbíos, Esmeraldas e Los Ríos; quatro de Napo e Pichincha; 
três de Loja, Manabi e Zamora; duas de Chimborazo e uma de Galápagos, Imbabura e 
Carchi.  Dessas, 18 diziam respeito ao cargo de deputado; 14, de vereador; cinco, de 
conselheiro, e uma, de membro do Parlamento Andino. 
 
 Quanto aos motivos dessas apelações, 20 delas tinham relação com a 
adjudicação de cargos; 14, com o resultado numérico apresentado pelos tribunais e, por 
último, houve (unicamente) quatro recursos de queixa contra decisões dos tribunais 
provinciais. 
 
 Entre os que apresentaram maior número de impugnações citam-se o PSC, com 
sete apelações, assim como o PRE; o MPD, que apresentou cinco; o CFP e o PRIAN, três; 
por sua vez, a Esquerda Democrática, o DP-UDC, o PSP 21 de Janeiro-MPD, o AN e o 
UNO, apresentaram duas e, finalmente, os que apresentaram um recurso de apelação 
foram Aliança UNO-PSC, o Movimento Trabalho e Democracia, o Movimento Pachakutik, 
o CFP e a Junta Local de Pifo. 
 
 O Tribunal Superior Eleitoral acatou apenas seis apelações das 37 resolvidas pelo 
Tribunal. 
 
 No segundo turno, o TSE informou à MOE não haver recebido qualquer 
impugnação do processo por parte dos partidos políticos participantes. 
 
 
C. Queixas e denúncias 
 
                                                           

 8. Art. 143 da LOE. 
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 No dia 23 de outubro, a Missão recebeu uma denúncia do porta-voz da campanha 
Roldós-Padilla sobre a aparente falta de transparência no processo eleitoral, atribuída à 
atuação da força pública ao impedir a presença de delegados nas JRV no momento da 
apuração, irregularidades de extravio de boletins de urna em Guayaquil, excesso do 
gasto eleitoral e falta de adequado controle e manipulação do material eleitoral por parte 
do pessoal da força pública.  A denúncia foi transferida para o TSE, que respondeu 
exaustivamente ao demandante, resolvendo a situação apresentada. 
 
 Também no dia 28 de outubro a Missão recebeu uma denúncia do candidato a 
deputado do Partido Social Cristão da Província de Galápagos, Alfredo Serrano 
Valladares, com relação à determinação do quociente eleitoral para deputados 
provinciais nessa província, segundo a qual o TPE de Galápagos não estaria aplicando 
corretamente as disposições da Lei Orgânica das Eleições nos casos em que são eleitos 
dois representantes.  A questão foi transferida para o TSE para esclarecimento.  O TSE 
deferiu a apelação e concedeu a cadeira ao demandante. 
 
 Finalmente, a Missão tomou conhecimento de uma denúncia apresentada pelo 
Engenheiro Rafael Dávila Éguez, candidato a deputado pelas listas 12-42 do Movimento 
da Integração Regional Equatoriana (MIRE), contra a candidatura da Concertação de 
Forças Populares, lista 4, Doutor Jorge Montero Rodríguez, por manter contrato com o 
Estado equatoriano e a encaminhou ao TSE.  Tal denúncia foi indeferida pelo Tribunal 
Provincial Eleitoral de Loja e, por conseguinte, foi objeto de apelação perante o TSE. 
 
 
D. Resultados eleitorais oficiais 
 
 A apuração oficial para Presidente, no primeiro turno, indicou, em primeiro lugar, 
o candidato da coligação Movimento Sociedade Patriótica 21 de Janeiro-Pachakutik, 
Lucio Gutiérrez, com 943.123 votos (20,64% dos votos válidos), seguido do candidato 
do Partido Renovador Institucional Ação Nacional (PRIAN), Álvaro Noboa, com 794.614 
votos (17,39%).  No segundo turno, Lucio Gutiérrez obteve 2.803.243 votos (54,79% 
dos votos válidos) e Álvaro Noboa, 2.312.854 votos (45,21%). 
 
 Nas eleições para deputados provinciais, de acordo com os resultados oficiais, o 
Congresso Nacional ficaria composto da seguinte maneira: o Partido Social Cristão com o 
total de 26 deputados (dois deles pela coligação AN e UNO), o Partido Esquerda 
Democrática, com 16 (três deles pela coligação DP-UDC, MCNP e MIRE); o PRE, com 15 
deputados; o PRIAN, com 10, a coligação Sociedade Patriótica 21 de Janeiro-Pachakutik-
Novo País, do vencedor Lucio Gutiérrez, com 16, e o restante, correspondente a 
diferentes coligações e movimentos independentes. 
 
 A abstenção nessas eleições foi de 34,97% no primeiro turno e 30% no segundo, 
tida como elevada, levando-se em conta que no Equador o voto é obrigatório.  No 
entanto, se forem considerados os equatorianos residentes no exterior que não 
alteraram domicílio e a grande apatia do eleitorado, o percentual de abstenção encontra-
se nos níveis históricos e normais com relação ao restante dos países do Hemisfério. 
 
 Após a divulgação dos resultados oficiais das eleições para deputados provinciais, 
o TSE determinou os partidos políticos que obtiveram o mínimo de 5% de votos para 
manter sua condição.  Segundo os resultados, apenas cinco partidos (PSC, PRIAN, PRE, 
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ID e MCNP) conseguiram superar esse percentual e, portanto, conquistaram espaço na 
composição do novo TSE, exceto o MCNP que, por força da Lei, por não haver tido 
presença em mais de 10 províncias, não pôde ocupar esse espaço.  Além disso, a Aliança 
3-18, formada pelo Partido Sociedade Patriótica e pelo Movimento Pachakutik, obteve, 
então, o quinto lugar no TSE por haver superado o percentual de 5%, e as duas vagas 
restantes foram concedidas, após as negociações políticas realizadas no âmbito do 
Congresso Nacional, a  dois  partidos  políticos,  a Democracia Popular (DP) e o Partido 
União Nacional (UNO), que não conseguiram o mínimo dos votos necessários para 
formar parte do Tribunal Superior Eleitoral.  Essa determinação do Congresso Nacional 
gerou protestos de diferentes setores e, inclusive, uma denúncia oficial do Movimento 
Popular Democrático (MPD) junto ao Ministério Público do Estado e à própria OEA. 
 
 

CAPÍTULO VIII.  CONCLUSÕES 
 
 Com base na observação realizada pela Missão (ver capítulo 6, Consolidado da 
Observação), no dias 20 de outubro e 24 de novembro de 2002, o povo equatoriano 
demonstrou mais uma vez sua maturidade cívica ao comparecer maciçamente às urnas 
para depositar seu voto pela opção política de sua preferência, sob um ambiente geral 
de tranqüilidade e convivência democrática.  Essa atitude corrobora perante a 
comunidade internacional o compromisso do povo equatoriano com os mais altos ideais 
democráticos estabelecidos na Carta Democrática Interamericana. 
 
 A Missão considera que as eleições foram pacíficas, justas, livres e transparentes.  
De modo geral, foram bem-organizadas e administradas satisfatoriamente, apesar das 
dificuldades observadas e de fatos isolados que levaram à suspensão das eleições em 
alguns lugares do País, sem que isso, contudo, prejudicasse o processo como um todo. 
 
 A Missão da OEA cumprimenta o povo equatoriano pelo estoicismo e alto espírito 
cívico demonstrados, bem como por sua ordenada, entusiasta e pacífica participação.  
Da mesma forma, parabeniza os candidatos presidenciais, cuja renhida disputa foi 
conduzida com respeito e tolerância por ambas as partes. 
 
 As instituições eleitorais equatorianas, por sua vez, demonstraram capacidade e 
eficiência no manejo transparente e limpo do processo eleitoral, fortalecendo, assim, a 
função institucional e consolidando a credibilidade do sistema eleitoral como um todo, 
não obstante os inconvenientes de ordem logística registrados na maioria das juntas 
visitadas. 
 
 Finalmente, a Missão expressa os seus mais sinceros agradecimentos ao povo do 
Equador pela generosa e cordial acolhida dispensada aos observadores internacionais, 
bem como às autoridades eleitorais, às Forças Armadas, à Polícia e aos membros das 
JRV, pela cooperação recebida no desenvolvimento de suas atividades. 
 
 

CAPÍTULO IX.  SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 Com o propósito de apoiar o aprimoramento das condições básicas em que são 
realizados os processos eleitorais no Equador, assim como o aperfeiçoamento de seus 



- 38 - 

 

aspectos técnicos e logísticos, a Missão elaborou uma série de sugestões e 
recomendações, a seguir especificadas: 
 
 Reforma do sistema eleitoral.  Tendo em vista os progressos alcançados nas 
últimas eleições em matéria de afirmação e consolidação do sistema eleitoral, a Missão 
recomenda ao Tribunal Superior Eleitoral que examine a possibilidade de iniciar um 
processo de diálogo com os partidos políticos, as instituições do Estado e as 
organizações da sociedade civil a respeito das características e natureza do sistema 
eleitoral equatoriano a fim de discutir possíveis ajustes para o seu aperfeiçoamento. 
 
 Sistema de transmissão de resultados.  A Missão recomenda que seja efetuada 
uma emenda à lei eleitoral a fim de reduzir as formalidades existentes nas juntas e nos 
tribunais provinciais eleitorais com vistas a acelerar o tradicional sistema de apuração de 
votos desenvolvido pelo TSE, o qual constitui uma ferramenta segura e transparente 
para a consolidação dos resultados eleitorais.  Caso a lei eleitoral não seja modificada, 
deveria haver uma ação de transferência de tecnologia com relação ao sistema de 
apuração com a colaboração dos organismos internacionais que vêm trabalhando com o 
TSE.  Além disso, em todos os lugares das instalações da apuração rápida devem estar 
presentes funcionários do TSE a fim de solucionar qualquer dúvida de ordem legal que 
eventualmente surja durante o processo.  Os servidores da Internet (apuração de 
transmissão rápida e oficial) devem estar conectados a jornais, canais de televisão e 
provedores de serviço de Internet para possibilitar o acesso a todos os interessados sem 
atrasos nem falhas. 
 
 Lei Orgânica do Controle do Gasto e Propaganda Eleitoral.  A Missão recomenda 
que seja efetuada uma emenda à Lei a fim de que a mesma contenha os elementos 
coercitivos necessários para que seja eficaz. 
 
 Nomeação dos membros das JRV.  Com relação a esse aspecto, a Missão sugere 
que seja criado um banco de dados sólido com base no cadastro eleitoral com o 
propósito de poder convocar os mesários com maior antecedência. 
 
 Logística eleitoral.  A Missão recomenda que seja aprimorada a gestão de 
logística do TSE, principalmente na etapa de planejamento e controle, dado que muitos 
dos locais observados não atendiam aos requisitos mínimos para o adequado 
funcionamento das JRV.  Da mesma forma, é importante assegurar que cada uma das 
JRV esteja localizada em área protegida e seca (seja dentro de uma edificação, seja sob 
um teto improvisado).  Finalmente, embora seja compulsória a participação dos 
mesários, o TSE deveria obter o orçamento necessário para prover, pelo menos, uma 
refeição a todos os mesários que trabalham no dia da eleição. 
 
 Centros de informação eleitoral.  O TSE deveria instalar um ou dois centros de 
orientação ao eleitor à entrada de cada lugar de votação para proporcionar informação 
adequada ao eleitor sobre a existência de seu nome na lista de eleitores desse lugar e a 
localização de sua JVR.  Também seria conveniente afixar nas paredes ou em lugares 
visíveis indicações claras (setas ou números fluorescentes) que facilitem o acesso do 
eleitor a sua seção eleitoral.  Da mesma forma, o coordenador do TSE no local poderia 
usar um colete e um boné fluorescente que possibilitem a sua rápida identificação pelo 
eleitor. 
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 Distribuição do material eleitoral.  A Missão considera importante que seja 
aprimorado o manejo logístico do material eleitoral, tanto a partir de Quito como das 
províncias, aumentando os controles de distribuição e recebimento do referido material 
pelas pessoas envolvidas nessa tarefa. 
 
 Treinamento.  O TSE deveria aprimorar o treinamento aos que participam das 
JRV, principalmente no que concerne à constituição das mesmas e à etapa de apuração.  
Ademais, é recomendado aumentar os locais e os recursos humanos a fim de oferecer, 
adequadamente, um treinamento que atenda às expectativas.  Também é recomendado 
que a credencial dos mesários lhes seja entregue apenas após receberem o treinamento 
e não antes.  Seria, também, oportuno fortalecer o controle por parte do TSE quanto a 
quem recebeu o treinamento, quais as pessoas que já têm experiência como mesário, 
quantas seções  terão pessoal treinado para o dia das eleições e quantas não. 
 
 Meios de comunicação. A Missão recomenda que a sociedade civil e os partidos 
políticos aprofundem a discussão sobre o acesso aos meios de comunicação e a respeito 
dos custos do proselitismo na propaganda durante as campanhas eleitorais, bem como 
sobre outros temas relativos ao papel da mídia no contexto eleitoral, aspectos 
manifestados à Missão como motivo de preocupação por vários setores.  O propósito 
disso é instituir um sistema mais eqüitativo de difusão das mensagens de proselitismo e, 
de modo particular, estabelecer um padrão a fim de que todos os partidos possam ter 
razoável acesso aos meios de comunicação durante as campanhas. 
 
 Participação dos militares.  Seria conveniente que o TSE se assegurasse de que 
os membros das Forças Armadas seguem as instruções especialmente preparadas pelo 
órgão eleitoral.  A Missão sugere que seja proposta às autoridades militares a realização 
de um oficina de simulação da qual participariam pessoas que atuem como mesários, 
delegados políticos e observadores, onde sejam simuladas situações que possam ocorrer 
num local de votação no dia da eleição e requeiram a aplicação das instruções.  No 
entender da Missão, as Forças Armadas não devem portar armamento ostensivo e, em 
alguns casos, intimidador, nos locais das eleições. 
 
 Sigilo do voto.  A Missão considera importante que sejam novamente projetadas 
as mesas e os biombos a fim de garantir maior privacidade ao ato de votar.  Para evitar 
o congestionamento de mesas em certos locais (o que pode ter um impacto negativo no 
direito ao voto secreto do eleitor), a Missão propõe que sejam criados mais locais de 
votação.  Também recomenda aprimorar a disposição dos biombos e o controle dos 
eleitores. 
 
 Tinta indelével.  A Missão recomenda que seja eliminada a utilização da tinta 
indelével.  Em muitas seções observadas havia cédulas com manchas da tinta que havia 
caído, não utilizadas.  Também foi observado que a tinta, em alguns casos, desaparecia 
ou podia ser facilmente removida.  Se não for possível prescindir dessa tinta, é 
recomendado que os mesários sejam orientados no sentido de evitar o seu 
derramamento ou de colocá-la, em pequenas porções, num recipiente raso ou numa 
almofada de carimbo. 
 
 Horário da votação.  A Missão sugere às autoridades que examinem a 
possibilidade de reduzir o horário de votação no segundo turno das eleições 
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presidenciais, tendo em vista que o tempo despendido pelos eleitores para votar é 
menor do que no primeiro turno. 
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CAPÍTULO X.  RELATÓRIO FINANCEIRO 
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ANEXO I 
CARTAS DE CONVITE E ACEITAÇÃO 
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ANEXO II 
LISTA DE OBSERVADORES 
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LISTA DE OBSERVADORES 
Primera vuelta 
 

OBSERVADORES OEA 
 Nombre Nacionalidad Cargo 
1 Edgardo Reis USA. Jefe de Misión 
2 Marcelo Alvarez Argentina Jefe Adjunto de Misión 
3 Nubia Thornton USA. Oficial Financiero 
4 Antonio Amarante Brasil Oficial Estadístico 
5 Dante Escobar Nicaragua Oficial de Logística 

6 Miriam Palomino Perú 
Encargada de
Capacitación 

7 Carlos Flores Perú Jefe de Prensa 
8 José Pedro Montero Uruguay Oficial Jurídico Electoral 
9 Ricardo Cohen Argentina Coordinador Regional 
10 Walter Galmarini Uruguay Coordinador Regional 
11 Bill Waren Canadá Coordinador Regional 
12 Ana Cristina Borges Brasil Coordinador Regional 
13 Luc Lapointe República Dominicana Coordinador Regional 
14 Claudia Barrientos Bolivia Observador 
15 Cristóbal Cojt. G. Guatemala Observador 
16 Alfredo Fisher Argentina Observador 
17 Yamilleth Bermúdez Costa Rica Observador 
18 Celio Santos Brasil Observador 
19 Anabel Santesteban Argentina Observador 
20 Javier Salkeld Perú Observador 
21 Laura Nuñez Paraguay Observador 
22 Ana Pereyra Perú Observador 
23 German Cardoso F. Uruguay Observador 
24 Moisés Benamor Venezuela Observador 
25 Vivian Sánchez Panamá Observador 
26 Paul Spencer Antigua & Barbuda Observador 
27 Carla Vaccarella Perú Observador 

28 Jorge Zambrana USA. Observador 

29 Lorena Lavayen Bolivia Observador 

30 Fernanda Zavaleta Bolivia Observador 
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OBSERVADORES VOLUNTARIOS 

 Nombre Nacionalidad Cargo 
1 Carlos M. Ocampos Paraguay Observador  
2 Elida Womack USA. Observador  
3 Macris Gregory USA. Observador  
4 Peter Natiello USA. Observador  
5 Jill Kelley USA. Observador  
6 Collette Christian USA. Observador  
7 Rick Waters USA. Observador  
8 Sarah Beran USA. Observador  
9 James F. Bell USA. Observador  
10 Michael Latham  USA. Observador  
11 Carl Derick USA. Observador  
12 Mariana Ocampos Paraguay Observador  
13 Rossana Amarilla USA. Observador  
14 Eliana Holmes USA. Observador  
15 Brooke Holmes USA. Observador  
16 James Agustín Rodríguez USA. Observador  
17 Kristina Lin Rodríguez USA. Observador  

18 
Hugo Adolfo Guevara
Rodríguez USA. Observador  

19 Theresa Guevara USA. Observador  
20 Ronald Packowitz USA. Observador  
21 Thomas Moore USA. Observador  
22 John Emory USA. Observador  
23 Chever Voltmer USA. Observador  
24 Michael Hoff USA. Observador  
25 Michael Ketover USA. Observador  
26 Kelli Ketover USA. Observador  
27 Elizabeth Rojas Paraguay Observador  
28 Marta Acosta  Uruguay Observador  
29 Guido Rada Chile Observador  
30 Luz Alvarez Chile Observador  
31 Marisol Pila España Observador  
32 Roxana Rada Colombia Observador  
33 Gabriel Martínez Peláez Colombia Observador  
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LISTA DE OBSERVADORES 
Segunda vuelta 
 

OBSERVADORES OEA 
  Nombre Nacionalidad Cargo 
1 Edgardo Reis USA. Jefe de Misión 
2 Marcelo Alvarez Argentina Jefe Adjunto de Misión 
3 Nubia Thornton USA. Oficial Financiero 
4 Antonio Amarante Brasil Estadísticas 
5 Dante Escobar Nicaragua Oficial de Logística 
6 José Pedro Montero Uruguay Oficial Jurídico 
7 Ricardo Cohen Argentina Coordinador Regional 
8 Walter Galmarini Uruguay Coordinador Regional 
9 Bill Warden Canadá Coordinador Regional 
10 Ana Cristina Borges Brasil Coordinador Regional 
11 Luc Lapointe República Dominicana Coordinador Regional 
12 Celio Santos Brasil Observador 
13 Javier Salkeld Perú Observador 
14 William Berenson USA. Observador 
15 Claudia Suárez USA. Observador 

16 Jorge Zambrana USA Observador 
OBSERVADORES VOLUNTARIOS 

  Nombre Nacionalidad Cargo 
1 Carlos M. Ocampos Paraguay Observador  
2 Elida Womack USA. Observador  
3 Macris Gregory USA. Observador  
4 Peter Natiello USA. Observador  
5 Jill Kelley USA. Observador  
6 Collette Christian USA. Observador  
7 Rick Waters USA. Observador  
8 Sarah Beran USA. Observador  
9 Michael Latham  USA. Observador  
10 Carl Derick USA. Observador  
11 Mariana Ocampos Paraguay Observador  
12 Rossana Amarilla USA. Observador  
13 Eliana Holmes USA. Observador  
14 Brooke Holmes USA. Observador  
15 James Agustín Rodríguez USA. Observador  
16 Kristina Lin Rodríguez USA. Observador  
17 E. McDevitte USA. Observador  
18 Hugo Guevara Rodríguez USA. Observador  
19 Theresa Guevara USA. Observador  
20 Ronald Packowitz USA. Observador  
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21 Thomas Moore USA. Observador  
22 John Emory USA. Observador  

OBSERVADORES VOLUNTARIOS 
  Nombre Nacionalidad Cargo 
23 Lars Klassen USA. Observador 
24 Chever Voltmer USA. Observador  
25 Michael Hoff USA. Observador  
26 Michael Ketover USA. Observador  
27 J. Barger USA. Observador  
28 Elizabeth Rojas Paraguay Observador  
29 Reinaldo Cubillas Paraguay Observador  
30 Guido Rada Chile Observador  
31 Luz Alvarez Chile Observador  
32 Marisol Pila España Observador  
33 Roxana Rada Colombia Observador  
34 Jhon Luis Maichel Colombia Observador  
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COMUNICADO DE PRENSA       (C-
00/01) 
2 de Octubre de 2002 
 
 

MISIÓN DE LA OEA INICIA ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN 
 
La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició el primero de 
octubre sus actividades de observación del proceso electoral, las cuales culminarán con 
las elecciones del 20 de octubre próximo. Cerca de 70 observadores, nacionales de 15 
países del hemisferio (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, 
República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela), serán desplazados durante los próximos días para cubrir las 
22 provincias del país. 
 
Las actividades pre-comiciales de los observadores incluyen contactos con las 
autoridades electorales y gubernamentales, candidatos y representantes de los partidos 
políticos, los medios de comunicación y el público en general. Acompañarán, además, la 
distribución y entrega del material electoral. Las denuncias serán reportadas a las 
autoridades electorales y se realizará un monitoreo del tratamiento y de las acciones que 
de las mismas hagan las autoridades competentes.  
 
El día de las elecciones, los observadores estarán presentes en la instalación de las 
juntas receptoras de votos (JRV), observarán la votación durante el día, visitando el 
máximo posible de JRV y harán el monitoreo del cierre de votación, conteo de votos y 
transmisión de resultados. 
 
La misión, encabezada por Edgardo “Tony” Reis, especialista principal de la Unidad para 
la Promoción de la Democracia (UPD) de la OEA, emitirá comunicados sobre sus 
actividades pre-comiciales y del día de las elecciones, y sobre la pulcritud y 
transparencia del proceso electoral en general. Al término de la presencia de la misión 
en el país, que se extenderá hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades, el 
Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria, presentará un informe final al Gobierno y al 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador y a los Estados miembros. 
 
La OEA, el organismo regional más antiguo del mundo, ha observado varias elecciones 
en Ecuador y estuvo presente en más de 70 procesos electorales en casi dos tercios de 
sus 35 países miembros durante los últimos doce años. Más informaciones sobre las 
actividades de la OEA y de la Misión de Observación Electoral en Ecuador pueden ser 
obtenidas visitando  www.upd.oas.org. 
 
 

****** 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Misión de Observación Electoral   
Ecuador 2002 
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COMUNICADO DE PRENSA        (C-
00/02) 
Octubre 15, 2002 

 

EXPERTOS DE 15 PAÍSES DEL HEMISFERIO INTEGRAN MISION DE 
OBSERVACION ELECTORAL DE LA OEA EN ECUADOR 

 

 

Un total de sesenta observadores internacionales provenientes de quince países del 
hemisferio llegaron a Quito para incorporarse a la Misión de Observación Electoral de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Ecuador, con vistas a las 
elecciones generales que tendrán lugar el próximo 20 de octubre. 

 

Los observadores, con amplia experiencia en similares procesos realizados en otras 
naciones del continente, son originarios de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. 

 

La Misión de la OEA, que dirigie Edgardo “Tony” Reis, especialista principal de la 
Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), ha instalado una sede central en 
Quito y cinco subsedes en las ciudades de Guayaquil, Ambato, Esmeraldas, 
Portoviejo y Cuenca, desde donde seguirá el desarrollo del proceso electoral en todo 
el territorio nacional. 

 

“Todos los observadores esperamos contribuir con nuestra presencia para que los 
comicios del domingo 20 transcurran en un ambiente de tranquilidad en el que no 
haya cabida para hechos violentos que traten de empañar esta jornada cívica”, 
enfatizó hoy el Jefe de la Misión. 

 

Actualmente, tanto en las subsedes como en la capital del país, los observadores 
mantienen un amplio programa de entrevistas y reuniones de trabajo con las 
autoridades electorales nacionales y regionales, dirigentes de las fuerzas políticas, 
candidatos y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Esta mañana, el Jefe de la Misión de la OEA y los representantes de las misiones de 
la Unión Europea, Instituto Republicano Internacional y Participación  Ciudadana, 
sostuvieron una reunión informativa con el propósito de intercambiar puntos de vista 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Misión de Observación Electoral   
Ecuador 2002 
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respecto al proceso electoral y coordinar tareas que permitan optimizar el trabajo y 
evitar la duplicación de funciones. 

 
 

*******
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COMUNICADO DE PRENSA       (C-
00/03) 

Octubre 18 de 2002 
 
 

OEA CONFÍA EN LA TRANSPARENCIA DE LAS ELECCIONES GENERALES 
EN EL ECUADOR 

 
El Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en Ecuador, Edgardo Reis, expresó hoy su confianza en que la 
jornada electoral del próximo domingo se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y 
cuente con todas las garantías de limpieza y transparencia. 
 
“Somos testigos de los esfuerzos que viene realizando la autoridad electoral para 
revestir a este proceso de las mayores garantías”, enfatizó Reis. Al mismo tiempo 
destacó la actitud de las autoridades de gobierno “que han sabido mantenerse al margen 
de las campañas políticas de los diferentes partidos y agrupaciones”. 
 
Sin embargo, el Jefe de la Misión de la OEA hizo un llamado a los medios de 
comunicación para informar a la ciudadanía “con el rigor profesional que les caracteriza, 
sin dar cabida a informaciones que muchas veces tienden a confundir o a crear un clima 
de intranquilidad en la ciudadanía”. 
 
Durante una visita al Presidente de la República del Ecuador y al hablar en nombre de 
todas las misiones de observación internacional que se encuentran actualmente en el 
país, Reis afirmó que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en la jornada 
cívica que se cumplirá en todo el país este domingo. “Ecuador ha dado sobradas 
muestras de su vocación democrática y estamos seguros que el pueblo emitirá su voto 
con la seguridad de que se respetará su decisión”, enfatizó. 
 
Por otra parte, el Jefe de la Misión se refirió al trabajo previo desarrollado por los 
observadores de la OEA quienes han podido ser testigos, salvo aislados incidentes, de 
una campaña política de altura, sin que hasta el momento se haya visto empañada por 
actos de violencia. “Confiamos que ese ambiente prevalecerá el día de las elecciones, 
como también confiamos en que los candidatos sabrán estar a la altura de sus 
responsabilidades y aceptarán el veredicto popular hidalgamente”, concluyó. 
 
Hasta la fecha, la OEA ha enviado más de setenta misiones de observación electoral en 
la mayoría de sus 34 Estados miembros. La actual Misión está conformada por sesenta 
expertos procedentes de 15 países del hemisferio, quienes están realizando sus tareas 
tanto en la sede en Quito, como en las subsedes de Guayaquil, Esmeraldas, Portoviejo, 
Cuenca y Ambato.   
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COMUNICADO DE PRENSA       C-00/04) 
Octubre 21, 2002 

 
 

ELECCIONES LIBRES Y TRANSPARENTES EN EL ECUADOR 
 
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
ha seguido de cerca el proceso electoral que culminó con las elecciones generales 
celebradas el día domingo 20 de octubre en el Ecuador. 
 
Durante la etapa previa a las elecciones, la Misión evaluó positivamente el libre flujo de 
la información a través de los medios de comunicación, así como una adecuada 
interacción entre las organizaciones políticas y sus simpatizantes, reflejada en la 
realización de mítines y manifestaciones públicas ordenadas y pacíficas. Igualmente 
observó una adecuada aunque corta campaña de educación cívica de información al 
elector. 
 
El día de la elección, los ciudadanos acudieron a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) a 
ejercer su derecho al sufragio sin que se hayan observado o reportado hechos de 
violencia o casos de intimidación que pudieran haber afectado el proceso mismo o su 
resultado. La Misión de la OEA considera que los comicios fueron pacíficos, justos, libres 
y transparentes. 
 
Los miembros de las JRV demostraron gran dedicación y familiaridad con los 
procedimientos electorales. Las elecciones estuvieron, de manera general, bien 
organizadas y administradas satisfactoriamente, aunque algunos problemas afectaron el 
proceso y, en muchos casos, impidieron a los ciudadanos votar de una manera rápida y 
eficiente. 
 
Muchas de esas dificultades se debieron a la falta de información a los votantes en los 
recintos electorales, congestionamiento en el desplazamiento de electores y retraso en la 
apertura de la votación en la mayoría de las JRV visitadas. Los observadores, en 
general, también notaron un alto grado de deber cívico, especialmente en la asistencia a 
los votantes de edad avanzada o a los discapacitados, y una gran dedicación por parte 
de los miembros de las Juntas pese a las difíciles y arduas condiciones físicas y 
climáticas de los centros de votación. 
 
La Misión de la OEA expresa su congratulación al pueblo ecuatoriano por su estoicismo y 
su alto espíritu cívico, así como por su ordenada, entusiasta y pacífica participación. 
Igualmente, felicita  los candidatos presidenciales que han desarrollado una reñida 
contienda con respeto y tolerancia mutua y reconoce los esfuerzos realizados por el 
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Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevar a cabo este proceso en las mejores 
condiciones, no obstante los inconvenientes de orden logístico que se registraron en la 
mayoría de las Juntas visitadas. 
 
 
Por último, la Misión expresa su más sincero agradecimiento al pueblo del Ecuador por la 
generosa y cordial acogida dispensada a los observadores internacionales, así como a las 
autoridades electorales, las Fuerzas Armadas y la Policía y miembros de las JRV, por la 
cooperación recibida para el desarrollo de sus actividades. 
 
La Misión de la OEA se encuentra en el país atendiendo una invitación formulada por las 
autoridades del gobierno del Ecuador y del Tribunal Supremo Electoral. Hasta la fecha, la 
OEA ha enviado más de setenta misiones de observación electoral a casi dos terceras 
partes de sus Estados miembros. 
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COMUNICADO DE PRENSA       (C-
00/04) 
Noviembre 21, 2002 
 
La Misión de Observación Electoral en Ecuador de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), inició su desplazamiento para la observación del proceso electoral del 
domingo 24 de noviembre. Aproximadamente 40 observadores y receptores de datos, 
hombres y mujeres nacionales de 12 países miembros de la organización (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) se desplazaron en seis regiones con 
la sede en Quito y subsedes en Cuenca, Ambato, Guayaquil, Portoviejo y Esmeraldas. 
 
Las actividades de los observadores son similares a las realizadas durante la primera 
vuelta del proceso electoral e involucran contactos con las autoridades electorales, 
organizaciones políticas, medios de comunicación, fuerzas armadas, policía y los 
ciudadanos en general; además de acompañar las campañas proselitistas y la 
organización de los comicios. Las posibles quejas o denuncias formalizadas a la Misión 
son transmitidas a las autoridades electorales y luego, seguidas y monitoreadas. Está 
previsto para la segunda vuelta la realización de una proyección de tendencias de voto 
para información exclusiva de la Misión y de la autoridad electoral.  
 
Durante el día de la elección, los observadores presenciarán la instalación de las Juntas 
Receptoras del Voto (JRVs), siguiendo con la observación de la votación de la 
ciudadanía, y con el monitoreo del conteo que realizan los integrantes de las mesas. Las 
actividades continuarán con la observación del cómputo de votos y escrutinio de actas 
en varios Tribunales Electorales de Provincia (TPEs). 
 
Con base en las observaciones realizadas durante la primera vuelta, sumadas a las 
medidas tomadas posteriormente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Misión no 
anticipa problemas de tipo organizacional que puedan obstaculizar o interferir en los 
comicios para elegir, entre dos candidatos, al próximo Presidente de la República. Sin 
embargo, la Misión reitera su llamamiento a todos aquellos que participan en el proceso 
electoral, candidatos y ciudadanos, para que vuelvan a demostrar durante los próximos 
comicios el mismo espíritu de civismo, y que emulen el mismo ambiente de orden, 
respeto y tranquilidad que caracterizó la pasada elección. 
 
La Misión de la OEA, establecida por el Secretario General Dr. Cesar Gaviria, a invitación 
del gobierno y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador, emitirá un comunicado 
sobre sus observaciones de la segunda vuelta el próximo lunes, y un informe final será 
entregado por el Secretario General a las autoridades electorales al término del proceso 
electoral. La Misión es encabezada por Edgardo “Tony” Reis, de nacionalidad americana, 
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especialista principal de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la OEA. 
La Misión contó con la contribución financiera voluntaria de los gobiernos de Brasil, 
Canadá y Estados Unidos.  
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La Organización de los Estados Americanos es el órgano regional mas antiguo del 
mundo, y durante los últimos años conformó más de 70 misiones de observación 
electoral en casi dos tercios de sus países miembros.  
 
Más información sobre la organización y sus misiones de observación pueden ser 
encontradas en Internet, en el site www.upd.oas.org. 



- 59 - 

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

 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA       (C-
00/04) 
Noviembre 25, 2002 
 
A invitación del Gobierno y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador, el 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Dr. César 
Gaviria, estableció una misión para observar el proceso electoral en Ecuador. En ese 
contexto y como parte del corriente proceso electoral, aproximadamente 40 miembros 
de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), hombres y mujeres nacionales de 12 países miembros de la organización 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), observaron el domingo 24 
de noviembre de 2002 la segunda vuelta de las elecciones para Presidente y Vice-
Presidente de la República de Ecuador.  
 
Con base en las evaluaciones y observaciones realizadas antes, durante y en las horas 
inmediatamente después de los comicios de ayer, la Misión considera que el acto 
electoral del 24 de noviembre de 2002 fue limpio y transparente, reflejando la voluntad 
de los ciudadanos ecuatorianos expresada en las urnas.  
 
Distribuidos en seis regiones con sede en Quito y subsedes en las ciudades de Cuenca, 
Ambato, Guayaquil, Portoviejo y Esmeraldas., las actividades de los observadores se 
iniciaron con el establecimiento de contactos con las autoridades electorales, 
representantes de los partidos políticos y de las fuerzas armadas, de los medios de 
comunicación y la ciudadanía en general, así como con la observación de la distribución 
y reparto del material electoral durante el período pre-eleccionario.  
 
Durante el día de la elección, los observadores presenciaron la instalación de las Juntas 
Receptoras del Voto (JRV), siguiendo con la observación de la votación de la ciudadanía, 
y con el monitoreo de la realización de los escrutinios por los integrantes de las mesas. 
Las actividades continuaron con la observación del cómputo de votos y escrutinio de 
actas en varios Tribunales Electorales de Provincia (TEPs), actividad que continúa a la 
fecha. La Misión realizó además una proyección (Conteo Rápido), para uso interno, sobre 
la tendencia de votos en el país. 
 
Los informes de los observadores y los resultados de la mencionada proyección 
constarán en el informe que el Secretario General de la OEA presentará al final del 
proceso electoral. Sin embargo, y con base en las informaciones de los observadores 
hasta la fecha, la Misión de Observación Electoral desea comunicar lo siguiente: 
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• La campaña electoral se desarrolló en un clima de tranquilidad pero de modesta 
participación de la ciudadanía en las actividades políticas. La Misión lamenta los ataques 
de carácter personal más allá del calor de la campaña política y las denuncias infundadas 
de supuestos fraudes. 
 
• La ciudadanía acudió a las urnas en un ambiente ordenado y de tranquilidad. La 
instalación de mesas se llevó a cabo con retraso en casi un 50 por ciento de las JRVs, 
retrasando consecuentemente el inicio de la votación dentro de los horarios previstos. 
Sin embargo, la votación se hizo con rapidez y ordenadamente así como el escrutinio en 
las juntas, principalmente en razón de que los electores ya estaban familiarizados con la 
ubicación de sus JRVs y la elección era apenas entre dos candidatos.  
 
• En la mayoría de las provincias observadas, se registró un bajo nivel de ausentismo de 
los miembros designados para constituir las JRVs. Sin embargo, se notó, en muchas 
JRVs, la ausencia de delegados de partidos políticos y observadores nacionales en la 
fiscalización del acto electoral. 
 
• En algunos recintos electorales (un 8 por ciento), la disposición física de los biombos 
no garantizó el secreto de voto. No obstante ello, en dichos recintos no se observó que 
se aprovechara esa circunstancia para inducir o manipular el sufragio. 
 
• Se observó que un número importante de ciudadanos que se presentaron a votar y no 
constaba en los padrones. Sin embargo, a todos ellos se les entregó el certificados de 
votación. 
 
• En algunos recintos (Quinia y Flores, provincia de Guayas) la votación fue suspendida 
por algunas horas a raíz de las lluvias. Sin embargo, no se observaron o se reportaron 
interrupciones o suspensión de la votación en los demás recintos electorales del país, 
exceptuando la ciudad de Riobamba, donde los comicios fueron suspendidos por orden 
del TSE. 
 
• La Misión, aunque solidaria con los ciudadanos de Riobamba por el sufrimiento de las 
perdidas humanas y materiales causadas por la explosión de un depósito de municiones 
de las fuerzas armadas, lamenta, sin embargo, los incidentes ocurridos en la provincia 
de Chimborazo que impidieron la normal realización de los comicios.  
 
• Se recibió antes de las elecciones una comunicación por parte del candidato de la 
organización política Sociedad Patriótica 21 de Enero, Coronel Lucio Gutiérrez, en la que 
se solicitó al TSE: 1) Mejoramiento de la presentación de los resultados en la pagina 
Web, 2) Cambio de personal de digitadores, 3) Implementación de los escáner en 
Tribunales Provinciales, 4) Implementación del código secreto de seguridad, y 5) cambio 
de personal en las JRVs en la provincia de Manabí. La Misión comunicó al TSE, que por 
su parte respondió al candidato de Sociedad Patriótica negativamente a la mayoría de 
las solicitudes presentadas a raíz de la falta de tiempo para la toma de acciones y su 
implementación.  
 
• Los resultados del conteo de la transmisión rápida fueron compatibles con las 
proyecciones de la Misión sobre la tendencia de los votos, comprobando la limpieza y 
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transparencia del acto electoral. 
 
• Las proyecciones hechas por la Misión indicaron, además, que dejaron de votar 
alrededor de cinco mil ciudadanos que se encontraban en fila a la hora del cierre. 
 
• Las proyecciones también indicaron que un número mayor de hombres (2.997.065) 
concurrió a las urnas en comparación con las mujeres (2.557.928). Además, las 
proyecciones revelaron que el candidato del PRIAN obtuvo más votos femeninos (52.91 
%) que masculinos (47,09), y que el candidato de Sociedad Patriótica tuvo más apoyo 
entre los hombres (57.85 %) que entre las mujeres (42.15 %).  
 
La Misión desea resaltar la muy buena organización del acto electoral por parte del 
Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Provinciales, conforme lo 
observado por la Misión, además del fundamental papel desempeñado por las fuerzas 
armadas en el transporte y reparto del material electoral. 
 
La Misión desea reiterar su agradecimiento al Gobierno de Ecuador, al Tribunal Supremo 
Electoral, a los Tribunales Electorales Provinciales, a las Fuerzas Armadas y a la Policía 
Nacional, a los medios de comunicación, y especialmente a la ciudadanía, por las 
garantías y facilidades para el desarrollo de sus actividades y por las expresiones de 
confianza en la tarea realizada.  
 
El interés de la comunidad internacional en el proceso electoral ecuatoriano sin duda se 
ha manifestado a partir de la cooperación para el establecimiento de la Misión, que contó 
con la contribución financiera de los gobiernos de Brasil, Canadá y Estados Unidos. La 
misión llegó por primera vez al país en septiembre de 2002, y observó las Elecciones 
Generales realizadas el 20 de octubre pasado. 
 
La Organización de los Estados Americanos es el órgano regional mas antiguo del 
mundo, y durante los últimos años conformó más de 70 misiones de observación 
electoral en casi dos tercios de sus país miembros. Más información sobre la 
organización y su misiones de observación pueden ser encontradas en la Internet en el 
site www.upd.oas.org  
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ECUADOR 
 

ELECCIONES GENERALES DEL 20 DE OCTUBRE DE 2002 

 

 

CONSOLIDACION 

ELECCIONES 20029/ 

 

                                                           
 9 Este informe está basado en la información suministrada por los observadores que monitorearon las 

elecciones generales del 20 de octubre de 2002. Aunque la observación de las Juntas Receptoras de 
Votos haya sido realizada al azar, ella no se basó en una muestra científica. 

   
JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS OBSERVADAS    
     
Proceso de apertura y votación 611 
Proceso de cierre y conteo 40 
TOTAL:  651 
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FORMULARIO A - INSTALACION, APERTURA Y VOTACION             

  Sí No 
Tota
l   % Sí 

% 
No 

1.1.  Se verificó que las urnas estaban vacías y que luego fueron
cerradas con cinta de seguridad? 366 33 399   91.7 8.3 
1.2. Se siguieron los demás procedimientos para la instalación de la
mesa? 399 20 419   95.2 4.8 

2.1.  La JRV fue de fácil ubicación para el elector? 402 100 502   80.1 
19.
9 

2.2.  La JRV inició la votación a la hora determinada? 261 337 598   43.6
56.
4 

3.1. Se encontraban presentes todos los miembros de la JRV? 451 297 748   60.3
39.
7 

3.2.  Entre los miembros de la JRV alguno era del sexo opuesto al de la
JRV? 199 473 672   29.6 

70.
4 

3.3.  Estaban presentes delegados de las organizaciones políticas? 220 473 693   31.7 
68.
3 

3.4.   Había policías custodiando la JRV? 620 81 701   88.4 
11.
6 

3.5.   Los miembros de la JRV orientaban correctamente al elector? 609 59 668   91.2 8.8 

3.6.   Habian observadores nacionales presentes? 172 303 475   36.2 
63.
8 

3.7.  Había alguna persona no autorizada dentro de la JRV? 99 613 712   13.9
86.
1 

3.8. Se emitió un certificado de presentación al ciudadano cuyo nombre
no constaba en el padrón? 317 248 565   56.1 

43.
9 

3.9. Estaba completo el material electoral? 504 97 601   83.9
16.
1 

3.10. Estaba la JRV organizada (mesas, urnas, biombos)
adecuadamente? 598 105 703   85.1 

14.
9 

3.11. Estaban los biombos en una posición que garantizaba la reserva
del voto? 584 90 674   86.6 

13.
4 

3.12. Estaba la urna en posición adecuada para que se vigilara la
introducción correcta de los votos? 632 66 698   90.5 9.5 
3.13. Estaban las papeletas bajo control de los miembros de la JRV? 682 19 701   97.3 2.7 
3.14. Se verificó que el nombre del elector constaba del padrón
electoral? 664 9 673   98.7 1.3 
3.15. Se aseguró que el elector depositara las papeletas, una a una, en
la urna? 404 217 621   65.1 

34.
9 

3.16. Después de sufragar, el votante firmó (o puso su huella) en el
padrón?  632 45 677   93.4 6.6 

3.17. Se le permitió a votar alguien que no constaba en el padrón? 68 535 603   11.3 
88.
7 

3.18. Se tomaron las medidas necesarias para garantizar el
secreto del voto? 623 96 719   86.6 

13.
4 
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3.19.   Se registró alguna violación del secreto del voto? 50 610 660   7.6 
92.
4 

3.20. Personas no videntes o con incapacidad física tuvieron asistencia
para ejercer su derecho al voto? 305 89 394   77.4 

22.
6 

3.21.  Se verificó que el votante no tenía marca de tinta indeleble en
los dedos? 590 60 650   90.8 9.2 
3.22.  Se permitió votar a personas con marca de tinta indeleble en los
dedos? 109 512 621   17.6 

82.
4 

3.23. Se marcó con tinta indeleble el dedo (índice derecho) del
elector? 623 66 689   90.49.6 
3.24. Se reportó o se observó algún caso de intimidación dentro
o fuera de la JRV? 28 675 703   4.0 

96.
0 

3.25.  Se reportó o se observó alguien no autorizado portando armas
dentro o fuera de la JRV ? 0 654 654   0.0 

100
.0 

3.26.  Se reportó o se observó alguna actividad política dentro o fuera
de la JRV? 36 608 644   5.6 

94.
4 

3.27.  Se reportó o se observó algún incidente dentro de la JRV? 1 676 677   0.1 
99.
9 

3.28.   Se reportó o se observó algún incidente fuera de la JRV?  2 647 649   0.3 
99.
7 

3.29. Se suspendió o se interrumpió la votación?  6 612 618   1.0 
99.
0 

      %       

4.1 BUENO 400   
65.
5       

4.2 RAZONABLE 182   
29.
8       

4.3 POBRE 28   4.6       
4.4 MUY POBRE 1   0.2       
Total 611           
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FORMULARIO B - CIERRE Y CONTEO             

  Sí No Total   % Si
% 
No 

5.1. La JRV cerró a las 17:00 horas ? 44 2 46   95.7 4.3 
5.2.  Había electores en fila al cierre de la JRV?  5 43 48   10.4 89.6 
5.3.  Si había electores en fila, se le permitió votar a alguno de ellos? 1 17 18   5.6 94.4 
5.4. Si había electores en fila, se les entregó el Certificado de
Presentación? 2 14 16   12.5 87.5 
5.5. La cantidad de papeletas clasificadas por dignidades
coincidió con el número total de votantes? 36 9 45   80.0 20.0 
5.6. Las papeletas no utilizadas se colocaron con el resto del material
sobrante en la funda B de color negro? 38 9 47   80.9 19.1 
6.1. Se encontraba presente el Presidente de la JRV? 48 1 49   98.0 2.0 
6.2. Se encontraba presente algún delegado del PRIAN? 21 27 48   43.8 56.3 
6.3. Se encontraba presente algún delegado del PRE? 18 31 49   36.7 63.3 
6.4.  Se encontraban presentes delegados de otras organizaciones
políticas? 33 13 46   71.7 28.3 
6.5.  Se encontraba presente algún observador nacional? 14 34 48   29.2 70.8 
6.6. Se encontraba presente alguna persona no autorizada dentro de
la JRV? 5 42 47   10.6 89.4 
6.7.  Se designaron dos escrutadores de entre los miembros de la
JRV? 24 22 46   52.2 47.8 
6.8.  El Secretario leyó en voz alta el voto, si era válido, indicando el
candidato, o si era nulo o blanco? 40 7 47   85.1 14.9 
6.9.  Se anotó en los Auxiliares de Escrutinio el voto obtenido por
cada candidato o lista, así como nulos y blancos? 46 1 47   97.9 2.1 
6.10. Se observaron los procedimientos para determinar si un voto
era válido, nulo o blanco? 44 3 47   93.6 6.4 
6.11. Hubo discrepancia entre los escrutadores sobre los resultados,
obligando a que se repitiera el conteo? 12 33 45   26.7 73.3 
6.15.  Hubo discrepancia entre los presentes sobre la validad o no de
un voto? 4 42 46   8.7 91.3 
6.16.  Las discrepancias sobre la validez o no de un voto fueron
resueltas de acuerdo a los procedimientos? 10 13 23   43.5 56.5 
6.17.  Se constituyeron grupos de votos por cada uno de los binomios
o listas?  20 24 44   45.5 54.5 
6.18.   El conteo fue perjudicado por problemas prácticos (por ej.
falta o insuficiencia de luz o espacio)? 4 44 48   8.3 91.7 
6.19. El conteo fue interrumpido por incidentes tales como
actos de violencia o intimidación? 0 49 49   0.0 

100.
0 

7.1.  Terminada la contabilización de los votos se llenaron los
ejemplares del Acta de Escrutinio ? 45 0 45   

100.
0 0.0 

7.2.  ”Todos” los miembros de la Junta firmaron los ejemplares del
Acta?  42 1 43   97.7 2.3 
7.3.   Los delegados de las organizaciones políticas firmaron los24 16 40   60.0 40.0 
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ejemplares del Acta? 
7.4. Se colocó el adhesivo de seguridad en todas las páginas
de cada uno de los ejemplares del Acta? 40 2 42   95.2 4.8 
7.5.  Realizaron los delegados de las organizaciones políticas
observaciones en las Actas? 13 26 39   33.3 66.7 
7.6. Se entregó el acta resumen a los delegados de las
organizaciones políticas ? 22 26 48   45.8 54.2 
7.7. Alguna organización política protestó por no recibir un
ejemplar del Acta Resumen? 7 33 40   17.5 82.5 
      %       
8.1 BUENO 25   62.5       
8.2 RAZONABLE 11   27.5       
8.3 POBRE 4   10.0       
8.4 MUY POBRE 0   0.0       
Total 40           
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Comentarios  
 
Algunos observadores acompañaron sus hojas de consolidación con comentarios, los 
que se sumarizan a continuación: 
 
* Votación suspendida en los Cantones de Cojimies y Tosagua, Provincia de Manabi, y en el Cantón 
Palestina, Provincia del Guayas. 
* Insuficiente capacitación de electores y miembros de las JRVs. 
* Dificultades durante el escrutinio en la interpretación de los votos nulos. 
* En promedio, un 6% de los electores que acudieron a su recinto electoral no constaban en el padrón 
electoral. 
* No se garantizó el secreto del voto en un número considerable de JRVs observadas. 
* Malas condiciones físicas de las JRVs obligando a los miembros a trabajar bajo el sol durante 10 
horas.  
* JRVs con una sola urna, en vez de dos, en algunos recintos electorales, retrasando la votación.  
* Congestionamento de votantes y ciudadanos en varios recintos electorales.  
* En promedio, un 95% de los electores depositaron todas juntas las boletas en la urna, en vez de una a 
una, como determina la legislación electoral. 
* Falta de centros de información al elector en la mayoría de los recintos visitados. 
* No se garantizó el secreto del voto en un número considerable de JRVs observadas. 
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Organization of American States – Organización de los Estados Americanos –  

Organização dos Estados Americanos – Organisation des États Américains 
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PARTICIPACIÒN DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS LISTAS CONFORMADAS 
PARA LA ELECCIÒN DEL 2000 

 
La cuota se aplica solamente a las listas pluripersonales, es decir, concejales/as, 
consejeros/as y juntas parroquiales. 

 
 

 

 
 

 Cuota 30% 

2000 

Total Hombre Mujer 

 

CONCEJALES 

MUNICIPALES 

 

5.026 

100% 

2.713 

54.0% 

2.313 

46.0% 

 Cuota 30% 

2000 

Total Hombre Mujer 

 

CONSEJEROS 

PROVINCIALES 

 

605 

100% 

345 

57.0% 

260 

43.0 

 Cuota 30% 

2000 

Total Hombre Mujer 

 

 

JUNTAS PARROQUIALES 
13.050 

100% 

8.129 

62.3% 

4.921 

37.7% 



 

____________________________________________________________________________________ 
Organization of American States – Organización de los Estados Americanos –  

Organização dos Estados Americanos – Organisation des États Américains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AÑO TOTAL MUJERES HOMBRES % MUJERES % DE HOMBRES

1979 69 0 69 0% 100%
1984 71 3 68 4,23% 95,77%
1986 71 1 70 1,41% 98,59%
1988 71 3 68 4,23% 95,77%
1990 77 4 73 5,19% 94,81%
1992 77 4 73 5,19% 94,81%
1994 81 4 77 4,94% 95,06%
1996 81 3 78 3,70% 96,30%
1998 121 16 105 13,22% 86,78%
2000* 123 2000* 22 101 2000*17,89% 82,11%

*Al año 2000 ha subido el número de legisladoras no por elección popular sino por haber pasado de alternas a principales. 

CUADRO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL 

CONGRESO NACIONAL

CP11639P04 


