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Senhora Embaixadora: 
 
 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 El Salvador aos membros do Conselho Permanente.  O relatório reflete as atividades 
da Missão durante a observação das eleições gerais no El Salvador, realizadas em 21 de 
março de 2004. 
 
 Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha 
mais alta consideração. 
 
 
 
 

Luigi R. Einaudi 
Secretário-Geral Adjunto 

Encarregado da Secretaria-Geral 
 

 
 
 
 
 
 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Embaixadora Carmen  Marina Gutierrez Salazar 
Representante Permanente do Nicaragua 
   junto à Organização dos Estados Americanos 
Presidenta do Conselho Permanente 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 

Desde os Acordos de Paz de 1992, os processos eleitorais de El Salvador abrangeram as 
eleições presidenciais de 1994, 1999 e 2004 e as municipais e legislativas de 1994, 1997, 2000 e 
2003. 
 

Em decorrência da assinatura dos Acordos de Paz, El Salvador vive uma grande 
transformação política e, nesse contexto, os processos eleitorais se consolidam como mecanismo 
efetivo de acesso ao poder. Na década de 90, com a incorporação da antiga guerrilha da FMLN, o 
sistema se abriu à participação de todas as forças do espectro político. 
 

O grande salto nesse processo se verifica com a assinatura dos Acordos de Paz, que exercem 
grande impacto na vida nacional, na medida em que estabelecem um novo pacto social contra o 
autoritarismo, bem como a expressa convicção de fortalecer o Estado de Direito e o respeito aos 
direitos humanos.  
 

Um dos aspectos mais significativos das eleições presidenciais de 2004 foi o elevado índice 
de participação do cidadão: 67,34% dos salvadorenhos habilitados para exercer o direito de voto 
acorreu às urnas, o que supõe um total de 2.317.981 votos emitidos. Esse número só foi superado pelo 
segundo turno das eleições de 24 de abril de 1994, ocasião em que foram contadas 2.821.602 cédulas. 
 
Levando em conta que o voto em El Salvador não é obrigatório, o índice de participação do cidadão 
nas eleições presidenciais de 2004 representa grande notícia para a democracia de El Salvador e de 
toda a região. 
 

A sociedade salvadorenha demonstra desse modo seu compromisso com o espírito da Carta 
Democrática Interamericana que, em sua parte resolutiva expressa que “a democracia representativa 
reforça-se e aprofunda-se com a participação permanente, ética e responsável dos cidadãos em um 
marco de legalidade, em conformidade com a respectiva ordem constitucional” e acrescenta que 
dentre os elementos essenciais da democracia representativa salientam-se, entre outros, a realização 
de eleições periódicas, livres, justas e baseadas no voto universal e secreto como expressão da 
soberania do povo, o regime pluralista de partidos e organizações políticas e a separação e 
independência dos poderes públicos.  
 
 
II. OBSERVAÇÃO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2004 
 

As missões de observação eleitoral da OEA constituíram, em geral, fator que contribuiu para 
despertar a confiança do cidadão nos processos eleitorais, ao disporem de especialistas capazes de 
proporcionar um acompanhamento técnico dos preparativos da eleição e de conduzir uma análise 
objetiva sobre o contexto e o desdobramento do processo. 
 

O Governo da República de El Salvador solicitou em 18 de fevereiro de 2004, em nome do 
Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), que o Secretário-Geral da  OEA enviasse uma Missão de 
Observação Eleitoral (doravante denominada Missão) das eleições para presidente  e vice-presidente 
da República, que seriam realizadas em 21 de março. O Secretário-Geral da OEA, em 27 de fevereiro 
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de 2004,  respondeu favoravelmente à solicitação de envio da Missão, sujeita  sua efetivação à 
obtenção de fundos externos para seu financiamento, e nomeou seu chefe Diego Paz Bustamante. 
 

Foram obtidos fundos dos governos do Brasil e dos Estados Unidos, o que permitiu a 
realização da observação eleitoral, iniciada por uma visita preparatória do Chefe da Missão e do 
especialista em eleições, Engenheiro Roberto Montenegro.  
 

O Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), observando o disposto 
sobre observação eleitoral na Carta Democrática  Interamericana, assinou em 16 de março, com a 
Embaixadora Margarita Escobar, Representante Permanente de El Salvador junto à OEA, o acordo 
relativo aos privilégios e imunidades dos observadores do processo eleitoral referente às eleições de 
presidente e vice-presidente da República que seriam realizadas em 21 de março de 2004. 
 

Em 18 de março foi assinado em San Salvador o acordo entre o TSE e a Secretaria-Geral da 
OEA para o processo de observação das mencionadas eleições. Na cerimônia de assinatura desse 
acordo, no dia seguinte à realização do terceiro simulacro para testar a segurança do programa de 
computação, o TSE e o Chefe da Missão salientaram que a assinatura do acordo constituía um 
reconhecimento ao empenho do TSE em solucionar os problemas técnicos verificados e assegurar ao 
cidadão que o resultado da eleição fosse o reflexo fiel da vontade expressa nas urnas. 
 
A Missão em El Salvador procedeu a sua observação considerando os seguintes aspectos: 
 

 Organização do processo eleitoral. Foram analisados os programas de capacitação eleitoral, o 
planejamento eleitoral, os sistemas informáticos, inclusive os processos e procedimentos de 
transmissão dos resultados e dos respectivos simulacros, o cadastro eleitoral, o Documento 
Único de Identidade (DUI) e o mapa eleitoral do país, levando em conta o cronograma 
estabelecido e no âmbito da garantia aos partidos políticos de que verificariam previamente 
os preparativos eleitorais a cargo do TSE, por intermédio da Junta de Vigilância Eleitoral 
(JVE), como organismo fiscalizador e representativo de todas as forças políticas. 

 
 Acordos para a consolidação do processo eleitoral. Nesse aspecto analisa-se como exemplo 

concreto o Acordo para o Fortalecimento da Democracia e do Respeito aos Resultados 
Eleitorais, assinado pelos quatro candidatos à presidência da República na sexta-feira, 19 de 
março de 2004, por iniciativa dos reitores das universidades salvadorenhas e na presença da 
Missão (Anexo 1). 

 
 Análise geral do quadro jurídico e político. 

 
A.  A MISSÃO 
 
1.  Constituição da Missão  
 

A partir da quarta-feira, 17 de março, foi instalado em El Salvador um grupo multidisciplinar 
da Missão de 21 observadores internacionais, provenientes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, 
Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguai e Peru, os quais se instalaram em San 
Salvador, nos escritórios localizados no Hotel Presidente. Na quinta-feira 18 e na sexta-feira 19 de 
março, essa equipe de observadores recebeu treinamento com vistas à execução do trabalho de 
observação eleitoral e de coleta da amostragem da contagem rápida  realizada em 21 de março.  A 
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essa equipe somaram-se 25 observadores voluntários, pertencentes ao Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) e às missões diplomáticas do Canadá, Colômbia, Espanha e Estados 
Unidos (Anexo 2). 
 
2.  O trabalho da Missão 
 
 Uma vez instalada, a Missão de Observação Eleitoral iniciou os contatos com representantes e 
candidatos dos três partidos políticos e da coalizão participantes da contenda eleitoral, a saber:  
Aliança Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional 
(FMLN), coalizão do Partido Democrata Cristão (PDC) e do Centro Democrático Unido (CDU) e  
Partido de Conciliação Nacional (PCN). Segundo as pesquisas publicadas, a ARENA e a FMLN 
concentraram a preferência eleitoral no decorrer da campanha política.    
 

A Missão manteve reuniões com os quatro candidatos à presidência, o que lhe permitiu 
constatar sua disposição de reafirmar ante o eleitorado, na etapa final do processo, a importância do 
voto maciço em 21 de março, bem como de que fosse respeitado o resultado da eleição. A Missão foi 
convidada para o ato de assinatura do compromisso cívico-democrático pelos quatro candidatos à 
presidência da República, mediante iniciativa dos reitores das universidades salvadorenhas. Esse 
compromisso público assinado a dois dias das eleições foi, efetivamente, uma clara mensagem às 
bases políticas para que fosse mantido um comportamento cívico no dia das eleições, se conseguisse a 
melhor e maior participação do cidadão e fossem respeitados os resultados eleitorais. A Missão 
destacou publicamente esse fato. 
 

A Missão seguiu um roteiro de pronunciamentos públicos pelos meios de imprensa nacionais 
e internacionais, fundamentados nas reuniões com o Tribunal Supremo Eleitoral, com os candidatos à 
presidência, com as altas autoridades do Governo lideradas pela Ministra das Relações Exteriores, 
María Eugenia Brizuela de Ávila, com a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Nacional 
Civil e com a comunidade internacional representada pelas embaixadas dos Estados Unidos, Canadá, 
Espanha, Colômbia, França e União Européia e pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).  
 

A Missão dispôs de todas as condições necessárias para observar o processo eleitoral de 
maneira integral e constatar as garantias oferecidas para que o voto fosse emitido com liberdade e 
segurança. Isso facilitou o cumprimento dos objetivos específicos da Missão destinados a: 
 

 Observar o comportamento dos protagonistas do processo eleitoral a fim de constatar seu 
ajustamento às normas eleitorais vigentes; 

 
 Colaborar com as autoridades governamentais, eleitorais e partidárias, e com a população em 

geral, com a finalidade de assegurar a imparcialidade e a confiabilidade do processo eleitoral; 
 
 Verificar o exercício do voto do cidadão em conformidade com os procedimentos 

estabelecidos em lei e de acordo com as garantias do direito ao voto universalmente 
reconhecidas; 

 
 Formular sugestões a fim de contribuir para o aperfeiçoamento do Sistema Eleitoral. 
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3. Capacitação dos observadores da Missão  
 

Com o apoio do Tribunal Supremo Eleitoral aos técnicos da Missão, 45 observadores 
internacionais receberam capacitação sobre o contexto político eleitoral, o processo de votação e a 
metodologia de observação que a OEA utilizaria para avaliar o processo de votação no dia das 
eleições.  
 

Após a exposição do Chefe da Missão, a saudação do Presidente do Tribunal Supremo 
Eleitoral, José Sergio Mena Méndez, e do Vice-Chanceler da República, Roberto Interiano, o 
reconhecido analista político Oscar Picardo Joao apresentou aos observadores um breve relato sobre 
os Acordos de Paz e sobre a maneira por que marcaram o contexto político-eleitoral em que foram 
realizadas as eleições presidenciais de 2004.  
 

Para sua jornada de capacitação, a Missão também contou com a participação de cinco 
membros da Unidade de Capacitação do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), que mostraram aos 
observadores o organograma da estrutura das instituições eleitorais salvadorenhas e grupos de apoio 
que participariam do dia das eleições e o quadro jurídico baseado no Código Eleitoral, no qual se 
assegura o direito ao voto e ao voto secreto, e finalmente fizeram uma exposição sobre o processo de 
votação, salientando especialmente as precauções que o TSE havia tomado com relação aos eleitores 
portadores de deficiência, por meio de um vídeo educativo que originalmente foi utilizado como parte 
da capacitação dos membros das Juntas Receptoras de Votos (JRV).  
 

De acordo com o acima exposto, os observadores dispuseram de informações conceptuais e 
práticas para entender o processo de votação no dia das eleições. Cumpre salientar que, como parte da 
capacitação, a Unidade de Capacitação do TSE proporcionou à Unidade de Capacitação da Missão 
exemplares do regulamento de observação internacional dos processos eleitorais em El Salvador, um 
kit eleitoral1 e o vídeo educativo, que foram colocados à disposição dos observadores da Missão.  
 

A segunda parte da capacitação destinou-se a orientar os observadores sobre os quatro 
formulários de observação tanto qualitativa quanto quantitativa  que deveriam preencher à  medida 
que transcorresse a jornada eleitoral.2 O especialista em eleições da Missão, Engenheiro Hugo 
Medina, explicou aos observadores o uso dos respectivos formulários e se encarregou da coordenação 
logística para a contagem rápida realizada pela Missão. Finalmente, a atividade foi concluída com um 
workshop para observadores voluntários, que abrangeu temas como: glossário de termos eleitorais 
para os observadores cujo idioma principal não fosse o espanhol, segurança pessoal no dia das 
eleições, o papel de observador e a relação com os meios de imprensa. 
 

A capacitação também contou com material de apoio planejado em concordância com o papel 
do observador e os objetivos da Missão, levando em conta os diferentes níveis de experiência dos 
observadores. 
 

Como ato final relacionado com a capacitação da Missão e com a presença do Vice-
Chanceler Roberto Interiano, a Missão realizou, no dia seguinte às eleições, um workshop de 
acompanhamento das experiências da observação eleitoral, no decorrer do qual os observadores 

                                                 
1 O kit eleitoral inclui cópias das atas de apuração do TSE, o cadastro eleitoral, tinta indelével, cédula de votação, urna de 
votação e identificação para os mesários.    
2 Os quatro formulários de observação MOE-OEA incluíram: formulário para o processo de abertura, formulário para 
recebimento de denúncias e dois formulários para informações sobre a apuração nas duas amostragens quantitativas. 
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tiveram a oportunidade de expor sua  análise e formular as recomendações consignadas neste 
relatório. 
 
B. OBSERVAÇÃO TÉCNICA DO PROCESSO 
 

Em reunião com o Tribunal Supremo Eleitoral, em 8 de março de 2004, a Missão tomou 
conhecimento da avaliação do segundo simulacro público de computação de que havia participado em 
7 de março, no qual foi testada a logística de transmissão das atas da apuração realizada nos centros 
de votação e do sistema de computação dos resultados. Nessa oportunidade, o TSE detectou falhas no 
sistema de segurança do programa. Essa situação foi verificada pela Missão no momento em que a 
Junta de Vigilância Eleitoral (JVE) (organismo que fiscaliza a preparação das eleições no TSE, em 
nome de todos os partidos políticos) realizou os testes de acesso ao sistema.  
 

Cumpre salientar que a Área de Fortalecimento de Sistemas e Processos Eleitorais, da 
Unidade para a Promoção da Democracia (UPD/OEA), havia atendido, anteriormente a 7 de março, a 
uma solicitação do TSE sobre assistência técnica ao processo. Uma vez ocorrida a falha de segurança 
do sistema de computação detectada no simulacro de 7 de março de 2004, essa solicitação revestiu 
absoluta relevância pública, tendo o TSE se manifestado no sentido de que a colaboração técnica da 
OEA era a garantia para o funcionamento e a segurança do programa de computação. 
 

Dada a alta sensibilidade da atribuição dessa responsabilidade à OEA, e considerando a 
presença da Missão de Observação Eleitoral da Organização no país, o Chefe da Missão manteve 
diálogo direto com as autoridades do TSE, com a Junta de Vigilância Eleitoral (JVE) e com os meios 
de imprensa com a finalidade de situar a colaboração da Missão numa esfera de dinamismo e 
compreensão pública quanto à abrangência do acompanhamento técnico da observação eleitoral.  
 

Desse modo, na quarta-feira 17 de março, a partir das 17h e de acordo com o disposto pelo 
TSE, de maneira coordenada com a Junta de Vigilância Eleitoral (JVE), foi realizado o terceiro 
simulacro para testar a segurança do sistema de computação.  
 

Nessa oportunidade, evidenciou-se que haviam sido processadas as correções necessárias à 
verificação pública da segurança do programa de computação, na presença da Junta de Vigilância 
Eleitoral, como instituição representativa de todos os partidos políticos, As medidas para solucionar 
os problemas surgidos no simulacro de 7 de março foram determinadas pelo TSE e verificadas pelo 
pessoal técnico da Junta de Vigilância Eleitoral (JVE), com o acompanhamento da Missão da OEA.   
 

A Junta de Vigilância Eleitoral (JVE) reconheceu publicamente, na mesma noite de 17 de 
março de 2004, que o programa era invulnerável e confiável, com o que o processo de votação ficou 
isento de dúvidas quanto à qualidade da ferramenta que seria  utilizada para a contagem dos votos.  
 
C. CONTAGEM RÁPIDA  
 
 A distribuição da amostragem para a contagem rápida serviu para definir o deslocamento dos 
observadores. Os resultados também serviram como referente com relação aos resultados oficiais 
provisórios apresentados pelo TSE na presença da Missão, às 20h30 do dia das eleições. 
 
 A importância do exercício estatístico praticado pela Missão se reflete na distribuição dos 
observadores para a cobertura das amostragens primária e secundária e na coleta destas, que foi 
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efetuada de maneira rápida e confiável. Às 19h30 do dia das eleições, a Missão dispunha da 
totalidade da amostragem e da análise estatística que consta do relatório da contagem rápida. 
 
 
III.  O PROCESSO ELEITORAL 
 
A.   CONTEXTO JURÍDICO ELEITORAL  
 

A constituição salvadorenha, em seu Capítulo III, consagra  como direito político de todo 
cidadão o exercício do voto, a livre associação para a constituição de partidos políticos e a opção por 
cargos públicos. Também delega a preparação, controle e supervisão do processo eleitoral ao Tribunal 
Supremo Eleitoral (TSE), entre cujas funções primordiais se encontra a de assegurar que as eleições 
se traduzam na livre expressão da vontade do cidadão. 
 

O TSE é constituído por cinco magistrados, com mandato de cinco anos e nomeados pela 
Assembléia Legislativa. O TSE é a autoridade máxima em matéria eleitoral com plena autonomia 
jurisdicional, administrativa e financeira. 
 

O TSE, no uso de suas atribuições, se encarrega de nomear as Juntas Eleitorais 
Departamentais e Municipais. Esses organismos temporários colaboram com o TSE na organização e 
controle do processo em suas respectivas jurisdições e são constituídos por seis membros que 
representam os partidos políticos, sendo o sexto membro o representante dos partidos minoritários.     
 

No processo eleitoral presenciado pela Missão, os salvadorenhos utilizaram pela primeira vez 
o Documento Único de Identidade (DUI), que substituiu o Carnê Eleitoral que vinha sendo usado 
desde 1988. Com base nesse novo documento, o TSE elaborou o cadastro eleitoral que inclui a 
fotografia do eleitor e oferece grande segurança ao sistema como um todo. O DUI foi, sem dúvida, 
um dos fatores que facilitaram a maior participação do cidadão nas eleições de 21 de março de 2004.   
 
B.  MAPA ELEITORAL DE EL SALVADOR 
 

El Salvador tem atualmente quase seis milhões de habitantes, dos quais 3.442.515 estavam 
habilitados a votar nas eleições de 21 de março passado.  
 

O mapa eleitoral de El Salvador mostra a seguinte distribuição da população eleitoral que 
dispõe do DUI, em escala nacional: San Salvador, 30%; La Libertad, 11%; Santa Ana, 9%; 
Sonsonate, 7%; San Miguel, 7%; Usulután, 6%; La Paz, 5%; Aguachapán, 5%; Cuscatlán, 4%; La 
Unión, 4%; San Vicente, 3%; Chalatenango, 3%; Morazán, 3%; e Cabañas, 2%. 
 
 
IV.  O DIA DAS ELEIÇÕES   
 

De acordo com a lei eleitoral, o voto não é obrigatório mas é considerado um dever cívico.  A 
jornada de votação se estendeu das 7h às 17h, horário em que funcionaram 8.793 Juntas Receptoras 
de Votos (JRV), localizadas em 385 locais de votação. 

 
Os candidatos participantes das eleições foram: Antonio Elías Saca, da Aliança Republicana 

Nacionalista  (ARENA); Schafik Handal, da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional 
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(FMLN); Héctor Silva, da Coalizão do Partido Democrata Cristão (PDC) e do Centro Democrático 
Unido (CDU); e Rafael Machuca, do Partido de Conciliação Nacional (PCN). 
 

Durante a jornada eleitoral, os observadores da Missão obedeceram à distribuição de área 
para a coleta da amostragem da contagem rápida de resultados eleitorais estabelecida pela Missão e 
visitaram uma média de quatro centros de votação nos municípios designados a cada um deles, o que 
representa aproximadamente 50% do total dos locais de votação. Isso possibilitou à Missão constatar 
as condições em que transcorreu a votação. Os principais aspectos da observação da jornada eleitoral 
foram os seguintes: abertura e instalação de mesas; transcurso da votação; procedimentos de apuração 
e encerramento; distribuição do material eleitoral; queixas e denúncias. Também se procedeu à coleta 
do resultado eleitoral, em cada uma das Juntas Receptoras de Votos correspondentes à amostragem 
estatística, com vistas ao processamento da contagem rápida pela Missão.   
 

Em geral, a abertura da votação foi realizada em clima de normalidade. As Juntas Eleitorais 
Municipais (JEM), em coordenação com o funcionário designado pelo TSE como responsável pela 
logística do Centro de Votação, se encarregaram de entregar o material às Juntas Receptoras de 
Votos, determinar a localização das JRV no Centro de Votação, afixar os cadastros eleitorais do lado 
de fora dos locais de votação, armar as cabines de votação e, em geral, preparar os centros para o 
funcionamento das mesas de votação e para o acesso ao direito de voto, bem como para o exercício 
desse direito, pelos eleitores. Os encarregados dos centros de votação eram os responsáveis por 
transmitir, via fax, ou fazer chegar ao TSE, por outros meios, as atas com o resultado da votação.  
 

No dia das eleições, desde cedo a afluência dos eleitores aos centros de votação foi maciça e 
transcorreu em clima geral de ordem, tolerância e compromisso cívico. Cumpre salientar que a maior 
parte dos centros de votação abrigou um número considerável de JRV.  Em muitos casos, as filas 
eram de mais de 20 eleitores e as mesas de votação se encontravam nos corredores e pátios dos 
centros escolares ou mesmo na rua.  

 
No decorrer do dia das eleições, a Missão observou que houve muitos casos em que os 

eleitores permaneciam na fila por trinta minutos ou mais sob o sol, o que pode ter influído para que, 
na parte da tarde, a afluência de pessoas aos centros de votação fosse menor do que a registrada nas 
primeiras horas. Pôde-se observar que as JRV não procediam de maneira uniforme quanto ao 
recebimento do voto dos eleitores e, em muitos casos, o eleitor, comprovada a inclusão de seu nome 
no  cadastro, recebia a cédula e, após depositá-la na urna, era chamado a assinar o cadastro e a 
introduzir o dedo na tinta. Até que o eleitor se retirasse da mesa de votação não era permitido passar-
se ao eleitor seguinte, de modo que, nesses casos, cada eleitor tardava mais de dois minutos para 
votar.    
 

Às 17h do dia das eleições, de acordo com o disposto na lei eleitoral, as autoridades 
respectivas fecharam os centros de votação, receberam o voto dos eleitores que nesse momento se 
encontravam no local e, em seguida, as JRV iniciaram o procedimento de encerramento das eleições e 
apuração dos resultados.  
 

Os observadores assistiram a um processo de contagem de votos realizado sem obstáculos e 
com efetiva presença dos fiscais dos diferentes grupos em disputa. 
 

Ao serem lacradas as urnas, observou-se a grande responsabilidade dos mesários 
encarregados da contagem de votos e preenchimento dos formulários com os resultados da votação. 
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A Missão expressou, a todo momento, seu reconhecimento aos eleitores pelo civismo 
demonstrado ao comparecer às urnas e exercer seu direito de voto num ambiente em que prevaleceu o 
comportamento democrático e se privilegiou a opção pelo voto segundo a vontade dos salvadorenhos.  
 

Quanto ao itinerário da Missão no decorrer do dia das eleições, incluiu visitas a quatro 
centros de votação (dois em San Salvador e outros dois no município de Apopa). Em companhia da 
Chanceler da República, o Chefe da Missão teve a oportunidade de cumprimentar o Presidente da 
República, Francisco Flores, no momento em que o Primeiro Mandatário comparecia para emitir seu 
voto.  

Após breve visita à sede da Missão para receber as informações dos demais observadores 
distribuídos por todo o país, o Chefe da Missão concedeu entrevistas aos principais veículos da 
imprensa escrita, a noticiários de televisão e a emissoras de rádio nacionais e internacionais, 
destacando sempre o civismo que levou os salvadorenhos a participarem maciçamente das eleições.  
 

Também às 17h do dia das eleições o Chefe da Missão, em companhia da Chanceler da 
República, assistiu, como convidado do TSE, à zeragem do sistema de computação. Nessa cerimônia, 
o Presidente do TSE, José Sergio Mena Méndez, passou ao Chefe da Missão uma das três senhas de 
zeragem do sistema de computação. Do mesmo modo, conforme se salientou acima, o Chefe da 
Missão presenciou o momento em que o TSE iniciou a apresentação dos resultados oficiais 
preliminares, aproximadamente às 20h30 do dia 21 de março de 2004. 
 
 
V.  COMPUTAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Para a apuração dos resultados, o TSE considerou dois procedimentos complementares: 
 

 Apuração preliminar,  que consiste em antecipar imediatamente os resultados, com base em 
cópias das atas enviadas pelas JRV ao Centro de Processamento de Resultados Eleitorais, seja 
fisicamente, seja por fax. 

 
 Apuração final, que consiste no resultado das eleições após passar por todo o processo oficial 

estabelecido na lei eleitoral e que se baseia nas atas originais da JRV, de acordo com a ordem 
municipal e departamental (artigo 259 do Código Eleitoral). Nesse caso, a apuração foi 
iniciada na terça-feira seguinte ao dia das eleições e se estendeu por uma semana.  

 
 A Missão observou a maneira por que o TSE cumpriu estritamente esse prazo para a emissão 

dos resultados oficiais finais. 
 
A. PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO DE RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Para as eleições presidenciais de 2004, a Gerência de Tecnologia da Informação do TSE 
decidiu utilizar como base o método de computação de resultados usado nas eleições de 2003, 
realizando as respectivas modificações com a finalidade de adequá-la ao atual processo presidencial.  
 

A computação das atas foi concentrada no Centro Nacional de Processamento de Resultados 
Eleitorais (CNPRE), localizado num hotel de San Salvador para o qual foram transferidas dos 385 
centros de votação as 8.793 atas de apuração. As atas foram transferidas de duas maneiras: 
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 Transferência física, mediante um operador logístico, para as cidades de San Salvador e Santa 
Tecla. 

 
 Transmissão por fax, dos centros de votação que dispusessem dessa facilidade, ou de pontos 

de ligação planejados para essa finalidade. Cumpre salientar que, uma vez feita a transmissão 
por fax, as atas eram transferidas fisicamente para o CNPRE. 

 
 Após a chegada das atas ao CNPRE, foram realizados os seguintes procedimentos: 

 
 Abertura das bolsas em que chegavam fisicamente as atas; 

 
 Recebimento de atas enviadas por fax; 

 
 Registro da chegada das atas; 

 
 Controle de qualidade da informação das atas, em que se verificava a legibilidade das 

informações delas constantes; 
 
 Digitação das atas; 

 
 Verificação das atas, ou seja, uma segunda digitação e comparação com a primeira; se ambas 

as digitações forem iguais, as informações são registradas no sistema; 
 
 Controle de qualidade de dados; por essa etapa passam somente as atas em que a primeira e a 

segunda digitação não são idênticas; 
 
 Resolução de problemas; processo de confirmação das atas que não eram compatíveis 

aritmeticamente; 
 
 Arquivo temporário das atas; 

 
 Escaneamento das atas. Cumpre salientar que acordou-se com os grupos políticos a entrega 

de um disco compacto com as imagens das atas digitalizadas; 
 
 Armazenamento final das atas. 

   
O CNPRE também dispunha de ambientes especiais para a administração e monitoração de 

todo o Centro de Computação. Dispunham também desses ambientes a Junta de Vigilância Eleitoral, 
a imprensa e os observadores, cada um deles equipado com estações de trabalho e impressoras.  
 
B.  SIMULACROS 
 

Com a finalidade de demonstrar publicamente o funcionamento do Programa de Computação 
preliminar de resultados, o TSE realizou três simulacros.  
 

• O primeiro simulacro foi realizado em 29 de fevereiro de 2004, sem a presença de qualquer 
representante da Missão da OEA, que não havia ainda se estabelecido. Pelos meios de 
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imprensa tomou-se conhecimento de alguns problemas ocorridos na designação de funções 
do pessoal.  

 
• O segundo simulacro foi realizado em 7 de março de 2004 com a presença da Missão. No 

decorrer desse simulacro um técnico da Junta de Vigilância Eleitoral conseguiu ter acesso ao 
banco de dados em que se achavam armazenadas as informações das atas introduzidas, 
modificando os dados e apagando todas as informações já digitadas, desse modo 
evidenciando um problema na segurança do programa de computação.   

 
• Em virtude dos problemas ocorridos no segundo simulacro, e ante a necessidade de 

demonstrar publicamente que o programa de computação de resultados funcionava 
corretamente, e com a devida segurança, o TSE decidiu realizar um terceiro simulacro 
anteriormente ao dia das eleições, com a finalidade de solucionar qualquer inconveniente que 
pudesse surgir. Esse terceiro simulacro aconteceu em 17 de março de 2004, na presença da 
Junta de Vigilância Eleitoral (JVE), da Procuradoria-Geral da República e da Missão da 
OEA, o que possibilitou ao TSE demonstrar publicamente a segurança do sistema e angariar a  
confiança do eleitor numa das ferramentas do processo eleitoral. 

 
 
VI. RESULTADOS ELEITORAIS 

 
No decorrer do dia das eleições, os centros de computação funcionaram normalmente e as 

atas em cada um deles seguiram seu processo normal. Não houve problemas com a transmissão de 
resultados dos centros de votação, o que permitiu que às 20h30 o TSE apresentasse o primeiro 
relatório de apuração com mais de 35% das JRV processadas, faltando então os resultados de San 
Salvador.  
 

Na sexta-feira, 26 de março, o TSE tornou públicos os resultados oficiais das eleições de 21 
de março. De acordo com a apuração, com 1.314.436 votos válidos, equivalentes a 57,71% do total, a 
ARENA manteve a maioria absoluta de votos. À FMLN couberam 812.519 votos (35,68%).  
 

Desse modo, o TSE declarou eleitos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da 
República de El Salvador, respectivamente, Elías Antonio Saca González e Ana Vilma Albanés de 
Escobar (pela primeira vez uma mulher chega em El Salvador a ocupar o cargo de Vice-
Presidenta do país), para o período de 1º de junho de 2004 a 1º de junho de 2009.  
 

Os partidos da coalizão CDU-PDC e o PCN não alcançaram o percentual de 3% dos votos, 
motivo por que, de acordo com a lei eleitoral, desaparecem como partidos ao final desse último 
processo eleitoral. Os resultados expedidos pelo TSE também confirmaram a participação histórica de 
67,34% do eleitorado salvadorenho (Anexo 4). 
 
 
VII. DENÚNCIAS ELEITORAIS  
 

As denúncias eleitorais apresentadas pelos partidos políticos participantes não desacreditaram 
o resultado final das eleições. A seguir, a Missão relata algumas queixas que recebeu na véspera e no 
próprio dia das eleições e que encaminhou oportunamente ao TSE para a respectiva tramitação: 
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 A FMLN fez chegar à sede da Missão algumas queixas referentes a uma suposta mobilização 
militar em locais tais como “a estrada nova que liga Santa Ana a San Salvador com saídas 
para Apopa e Soyapango”, que seria organizada para amedrontar os eleitores. No entanto, os 
observadores da Missão que foram deslocados para esses locais não puderam comprovar essa 
denúncia; e o TSE se encarregou de esclarecer oportunamente esses e outros rumores com as 
autoridades competentes. 

 
 Houve atraso na abertura de alguns locais de votação. 

 
 Alguns centros eleitorais se localizavam fora de áreas protegidas. 

 
 Alguns eleitores se queixaram da falta de orientação no momento de procurar seu local de 

votação. Essa situação ocorreu apesar de o cadastro com fotografias ter sido afixado na 
entrada dos locais de votação.  

 
 
VIII. CONCLUSÕES 
 

A Missão da OEA considera que as eleições presidenciais de El Salvador transcorreram de 
maneira a permitir que o cidadão salvadorenho comparecesse maciçamente às urnas e confirmasse 
desse modo seu compromisso com o êxito da transição política e democrática, o que, além de 
constituir uma realidade feliz para El Salvador, constitui também uma circunstância igualmente feliz 
para a democracia hemisférica. 
 

Considerando o progresso e as inovações como o Documento Único de Identidade (DUI), o 
processo eleitoral de 2004 se caracterizou por peculiaridades que requerem meticulosa análise com 
vistas ao futuro dos processos eleitorais:  
 

 A campanha foi iniciada antes do tempo previsto em lei; 
 
 A qualidade da campanha foi-se deteriorando paulatinamente, mas na última semana antes 

das eleições foi possível restabelecer aspectos fundamentais destinados a despertar a 
confiança do eleitorado salvadorenho, por exemplo, mediante as soluções técnicas  
demonstradas publicamente  pelo TSE no terceiro simulacro realizado na reta final do 
processo. Nesse período também surgiram os compromissos políticos, como a assinatura do 
acordo entre os quatro candidatos presidenciais, que privilegiou a opção dos salvadorenhos 
pelo voto preferencialmente aos enfrentamentos verbais que caracterizaram algumas 
passagens da campanha eleitoral. 

 
 O (TSE) também proporcionou, na reta final da campanha, as respostas que o eleitorado 

esperava em outros aspectos técnicos e de logística eleitoral. No entanto, teria sido desejável 
que houvesse atuado oportunamente para suspender a propaganda política no período que a 
lei determina, ou seja, três dias antes das eleições. 
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IX. RECOMENDAÇÕES 
 

Logo após o dia das eleições, a Missão manteve reuniões de avaliação do processo eleitoral e 
do trabalho realizado com a Chanceler da República, o presidente do TSE e diplomatas dos governos 
e de organismos que colaboraram com a Missão (Canadá, Colômbia, Espanha, Estados Unidos e 
PNUD). Dessas reuniões e das conclusões da Missão discutidas com as autoridades salvadorenhas 
competentes e com os meios de imprensa decorrem as sugestões apresentadas a seguir, com a 
esperança de que contribuam num futuro próximo para o aperfeiçoamento institucional–eleitoral em 
seu conjunto. 
 

Em primeiro lugar, considerar a implementação do voto domiciliar, levando em conta a 
disposição de participação do eleitorado salvadorenho exibida na jornada de 21 de março passado. 
Esse eleitorado espera, no futuro, que seu sistema  lhe ofereça a facilidade de levar a urna ao eleitor, 
desse modo contribuindo para simplificar a logística e privilegiar a participação do cidadão. Do 
mesmo modo, a existência do DUI proporciona a segurança necessária e um cadastro eleitoral 
confiável para a implementação do voto domiciliar como aspecto prático de logística eleitoral. 

  
Em segundo lugar, considera-se necessário que o TSE disponha de ambiente próprio e 

permanente, que lhe permita desenvolver seus programas técnico-computacionais e de capacitação, 
com a colaboração de um grupo técnico permanente e especializado nos cargos de maior 
responsabilidade, para a formulação e desenvolvimento de projetos de aperfeiçoamento eleitoral em 
geral. O TSE poderia  considerar o início dessa gestão mediante a incorporação do Centro Nacional 
de Processamento de Resultados (CNPRE), levando em conta as seguintes considerações: 

 
 A melhor maneira de se testar um sistema informático, entendendo-se este como um conjunto 

confiável e eficiente de pessoas, procedimentos, programas e equipamentos, consiste na 
realização do maior número de testes nas mesmas condições em que funcionará o sistema no 
dia previsto para as eleições, para isso dispondo de ambiente próprio e adequado no TSE. 

 
 Nos simulacros  de computação conduzidos pelo TSE, a Missão observou que no dia anterior 

a sua realização o CNPRE foi completamente instalado, ou seja, que este último  foi montado 
em até quatro oportunidades (para três simulacros e para o dia das eleições) diferentes, com 
os riscos que implica o traslado de equipamentos, a instalação da rede de dados e da rede 
elétrica, a configuração de computadores, servidores e equipamentos de comunicação. Além 
disso, há que se considerar o tempo requerido para cada montagem, o qual poderia ter sido 
aproveitado para a realização de testes ou práticas que permitissem alcançar a destreza 
necessária nas diferentes etapas da computação de resultados. Recomenda-se, por 
conseguinte, que o Centro de Computação de Resultados permaneça completamente instalado 
no decorrer da etapa de testes e simulacros, com os mesmos elementos e sob as mesmas 
condições de que disporá no dia das eleições.  

 
 Também é da maior importância a participação dos técnicos dos grupos políticos na etapa de 

testes internos, uma vez concluído o desenvolvimento do programa de computação de 
resultados.  Isso lhes permitirá conhecê-lo e fazer observações oportunas sobre seu 
funcionamento e segurança.  
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X.  RECONHECIMENTO  
 

A Missão agradece ao cidadão salvadorenho, aos quatro candidatos presidenciais e a seus 
quadros de campanha, às autoridades do Governo, representadas pela Chanceler da República e pelos 
Vice-Chanceleres e pela Embaixadora Representante Permanente de El Salvador junto à OEA, ao 
Tribunal Supremo Eleitoral, aos meios de imprensa e à cooperação internacional que colaborou com a 
Missão o apoio que lhe permitiu acompanhar efetivamente o histórico processo das eleições 
presidenciais de El Salvador. Também destaca o trabalho de todos e de cada um dos integrantes e 
voluntários da Missão, os quais, apesar do curto tempo de que dispuseram para prepará-la, cumpriram 
rigorosamente o encargo a eles confiado. A Missão agradece também o apoio permanente do pessoal 
do Escritório da SG/OEA em El Salvador e da Unidade para a Promoção da Democracia 
(UPD/OEA). 
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ANEXO III 
CONTAGEM RÁPIDA DA MOE E DISTRIBUIÇAO DOS OBSERVADORES

 



 

 

















 

 



 

ANEXO IV 
CONSOLIDAÇAO DE RESULTADOS OFICIAS EXPEDIDA PELO TSE

 



 

 



".

,/ ,?;- '

~

~,

~"" '*'"

~~J;
Tribun&I StIpremo Electoral

'. ,.Ion..,..""."
...

Tr~ Supremo- El.ectoralJ
Ewrut"W1.io-Vefí,Nrwo-

~Pr~deLañ&2004
~~ , ~;i',,""~~~ ~;t+~~~"",¡o-~~~~-~~ '"

," CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL
"" :j

'"'/

,/
/

d'~~1I~... ~.. .,.
"

!i.!'W~..,.
J'o/

Jt',1 ¡~'1:"'" ""

,/

CODI9EPARTAMl:NTO
I

DEP

TOTAL DE

VOTOS
VAUDOS

TOTAL DE

I

VOTOS
ABSTENCIO

I
OTROS VALIDOS+

NES VOTOS OTROS

~ 40,5081 2,317,9811] 1,314,4361 88.7371812,5191 61.7811 2,277,4731

I 57.711 3.901 35.681 2.711 100.00 I

4,2541 32.666(TOTAL NACIONAL

1%S I VOTOS VAUDOS

" ,

-
)"'.,- ) ./

...

01 SAN SALVADOR .. 388,684 33,599 301,328 7,942 731,553 518 5.564 497 6,579 738,132
02 SANTA ANA 123.521 8,443 66,912 4,154 203,030 276 3.604 392 4,272 207,302
03-SAN MIGUEL 87,262 5,320 56,136 4,031 152,749 423 2.508 206 3,137 155,886
04 LALIBERTAD 162,648 10.615 86,087 4,780 264,130 479 3,184 365 4.028 268,158
05 USULUTAN 71,314 2,170 47,390 2,597 123,471 329 2,264 251 2,844 126,315
06 SONSONATE 91,103 8,847 54,039 8,143 162,132 345 3.011 321 3,677 165,809
07 LAUNION 49,760 2,026 17,961 7,819 77,566 270 2.367 261 2,898 80,464
08 LAPAZ 66,322 3,941 38,046 4,627 112,936 271 1.575 148 1.994 114,930
09 CHALATENANGO 44,800 1,835 26,359 1,866 74,860 174 1,410 152 1,736 76,596
10 CUSCATLAN 56,797 2.408 28.769 2,952 90,926 238 1.429 168 1,835 92,761
11 AHUACHAPAN 66.942 4,186 33,142 5,772 110,042 272 2.088 319 2,679 112,721
12 MORAZAN 37,060 2,682 18,896 2,667 61,305 312 1,646 204 2,162 63,467
13 SAN VICENTE 33,083 1,409 23.288 2,374 60,154 149 963 129 1,241 61,395
14 CABANAS 35,140 1,256 14,166 2,057 52.619 198 1.053 175 1,426 54,045



. Escrutinio Final

Votos validos [
]Votos emitidos

2,277,473

2,317,981

Participación
ciudadana

67.34%

@@rnID~'~
''" '
...

~Iií1Ü@ Iñk.r..nnJll\c::ll~ I~¡IR~O
o ~~ tr!f~UU!Jll~

.-

ARENA I cOU-Poc FMLN PCN-.-.--.--- --_o ,..,, .,. -_o

57.73% 3.91% 35.63% 2.73% Preliminares-..--.-----

57.71% 3.90% 35.68% 2.71% JEscrutinio Final

ARENA CDU-PDC FMLN PCN

1,314,436 88,737 812,519 61,781
57.71% 3.90% 35.68% 2.71%

"



 

 
 

 
 
 

 


	UPD00368Port.05.pdf
	A.A Missão2
	C.Contagem rápida5
	CAPITULO III.O PROCESSO ELEITORAL6
	Contexto jurídico eleitoral6
	B.    Mapa eleitoral de El Salvador6

	ANEXOS
	
	
	
	
	
	
	A.A Missão


	B.Observação técnica do processo
	
	C.Contagem rápida
	III.O PROCESSO ELEITORAL


	A.  Contexto jurídico eleitoral



	A constituição salvadorenha, em seu Capítulo II�
	No processo eleitoral presenciado pela Missão, o�
	
	
	
	B.Mapa eleitoral de El Salvador

	A.programa de computação de resultados prelimina
	B. Simulacros
	
	IX.RECOMENDAÇÕES











