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Introdu~ao 

1. 0 presente C6digo de Conduta tern por 
finalidade apoiar os administradores eleitorais, 
proporcionado directivas gerais aplicaveis ao 
trabalho que prosseguem. 

2. Os administradores eleitorais enfrentam 
circunscincias e situac;:oes de tal modo diversas 
na sua actividade que seria tarefa inviavel tentar 
estabelecer normas rigidas para todas as 
situac;:oes. Sera desejavel que as pessoas ou as 
organizac;:oes destinatarias deste C6digo fac;:am 
dele uma aplicac;:ao flexivel, adaptando-o, com 
born senso, a cada situac;:ao particular. 

3. 0 presente C6digo de conduta consta de 
duas partes: 

PRIMEIRA PARTE 

As fun~oes da administra~ao eleitoral 

Esta parte proporciona uma breve sintese dos 
prop6sitos, func;:oes, objectivos e prindpios 
eticos fundamentais de uma administrac;:ao 
eleitoral. 

SEGUNDA PARTE 

Directivas aplicaveis a administra~ao eleitoral 

Esta parte inclui uma exposic;:ao desenvolvida 
de cada urn dos prindpios eticos fundamentais 
que constituem a base da administrac;:ao 
eleitoral, com explicac;:oes e directivas 
pormenorizadas para a aplicac;:ao desses 
prindpios. 
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PRI!\IEIRA PARTE 

As fun~oes da administra~ao 
eleitoral 

4. Nos termos da Declara¢o Universal dos 

Direitos do Homem: 

"A vontade do povo eo fundamento da 
autoridade dos poderes publicos; esta 
vontade deve exprimir-se atraves de 
elei~,;oes honestas a realizar 
periodicamente por sufragio universal e 
igual, com voto secreto ou segundo 
processo equivalente que salvaguarde a 
liberdade de voto."(I] 

Os conceitos expressos na Declara(fiio Universal 
foram posteriormente incorporados noutros 
instrumentos internacionais mais recentes, 
incluindo: 

o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Politicos; 

a Carta Africana dos Direitos do Homem e 
dos Povos; 

a Conven(fiio Americana dos Direitos do 
Homem; e 

a Conven(fiio Europeia dos Direitos do 
Homem. 

5. No estudo Elei(foes livres e equitativas- direito 
internacional e pratica, o professor Goodwin-Gill 
salienta que: 

"A experiencia e a pratica recentes dos 
Estados confirmam a necessidade de 
fiscaliza~,;ao do processo eleitoral ... [e] 
de uma responsabilidade 
institucionalizada para a execu~,;ao por 
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funcionarios eleitorais imparciais ... " 

"Urn mecanismo de fiscaliza(ao que reuna a 
confian(a dos partidos e do eleitorado e 
particularmente necessaria em situa(oes 
de transi(ao, como por exemplo a 
passagem de um sistema de partido 
(mico a urn sistema multi partidario, ou 
nos casos em que esteja em duvida a 
imparcialidade das autoridades 
administrativas". 

"A institucionaliza(ao efectiva dos 
direitos politicos e eleitorais basicos 
obriga os Estados ... 

• a estabelecer urn sistema eleitoral 
adequado, 

• a cumprir as respectivas obriga(oes 
internacionais em materia de direitos 
individuais, [ e] ... 

• a estabelecer urn mecanismo imparcial 
e/ou equilibrado eficaz para a gestao 
de elei(oes legislativas." [2] 

6. Ao organismo ou estrutura criada para 
administrar imparcial e equilibrada mente as 
elei(oes legislativas serao atribuidas varias 
fun(oes especificas, que poderao incluir, em 
geral, as seguintes: 

(i) organizar elei(oes e plebiscitos; 

(ii) compilar e/ou manter o 
recenseamento dos eleitores; 

(iii) promover o conhecimento publico de 
temas eleitorais por meio de programas 
de informa(ao e educa(ao civica, com 
aten(ao especial as mulheres, aos 
jovens, aos iletrados e as minorias 
desfavorecidas; 

(iv) dar forma(ao aos funcionarios 
eleitorais; 
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(v) prestar informa~oes sobre o processo 
eleitoral a candidatos, partidos polfticos 
e outras pessoas envolvidas; 

(vi) assegurar a plena participa~ao das 
mulheres e das minorias no processo 
eleitoral; 

(vii) elaborar normas para a gestao do 
processo eleitoral; 

(viii) fazer cumprir a lei eleitoral; 

(ix) efectuar investiga~ao sobre polftica 
eleitoral e temas afins; 

(x) prestar informa~ao e aconselhamento 
sobre assuntos eleitorais ao governo, ao 
poder legislativo e aos 6rgaos do poder 
executivo; e 

(xi) participar na coopera~ao e na 
assistencia internacional. 

7. A legitimidade e a aceita~ao geral de 
determinada elei~ao dependem de muitos 
factores, mas a seriedade da respectiva 
administra~ao e urn dos mais importantes. 0 
publico avalia a legitimidade de uma elei~ao 
nao s6 com base na integridade efectiva da sua 
administra~ao, como ainda na aparencia de 
seriedade do processo eleitoral. Por 
conseguinte, os candidatos, os partidos polfticos 
e os observadores eleitorais devem prestar 
especial aten~ao a forma como a administra~ao 
eleitoral desempenha as suas fun~oes . 
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SECUNDA PARTE 

Principios eticos 
fundamentais da 
administra~ao eleitoral 

8. Para assegurar a seriedade tanto real como 
aparente do processo eleitoral, a administrac;:ao 
eleitoral deve orientar a sua acc;:ao pelos 
seguintes principios eticos fundamentais: 

(i) Respeito pela lei. 

(ii) lndependencia e neutralidade. [3] 

(iii) Transparencia. 

(iv) Rigor. 

(v) Vocac;:ao de servic;:o aos eleitores. 

Estes principios eticos senio seguidamente 
tratados em pormenor. 

PRIMEIRO PRINCIPIO ETICO 
A Administra~ao Eleitoral deve 
demonstrar respeito pela lei 

9. 0 exito de uma eleic;:ao depende 
directamente do grau em que e aceite como 
legftima e vinculativa pelos participantes no 
processo politico. A expressao em terminologia 
jurfdica clara das decisoes polfticas relevantes, 
determina o grau de certeza exigido para o 
estabelecimento de urn consenso entre todos os 
participantes no processo acerca da forma da 
respectiva administrac;:ao. Se a administrac;:ao 
eleitoral nao cumprir a lei, se a nao aplicar 
equitativamente nem fundamentar com clareza 
as suas decisoes, o consenso entre os 
participantes pode ver-se afectado e o apoio ao 
processo eleitoral enfraquecido . 
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10. Assim sendo, os administradores eleitorais 
deverao: 

(i) cumprir as leis do pais; 
(ii) assegurar-se de que as leis respeitantes 

ao processo eleitoral sao aplicadas de 
forma imparcial e equitativa, dentro do 
quadro legal do pais; 

(iii) assegurar-se de que os partidos 
politicos, os candidatos, os eleitores e 
os restantes participantes no processo 
eleitoral sejam tratados de forma justa 
e equitativa, tendo em conta as 
circunstancias de cada caso e o quadro 
legal do pais. 

SEGUNDO PRINCIPIO ETICO 
A administra~ao eleitoral deve actuar 
com independencia e neutralidade 

11. Para que uma elei~ao seja bern sucedida, os 
participantes no processo tern de poder confiar 
que os administradores eleitorais 
desempenhem as respectivas fun~oes de forma 
politicamente neutra. Sea actua~ao dos 
administradores eleitorais for interpretada 
como adesao a urn ou a outro resultado 
eleitoral, a credibilidade publica do processo 
eleitoral ver-se-a gravemente abalada, de tal 
forma que sera dificil restaurar a confian~a no 
processo. Os administradores eleitorais devem, 
por conseguinte, prosseguir todas as suas 
actividades de forma estritamente imparcial e 
politicamente neutra. 

12. Por vezes, urn pais pode optar por nomear 
como administradores eleitorais pessoas que 
representam partidos ou tendencias politicas. 
Nestes casos, ainda que os administradores 
sejam escolhidos pela respectiva filia~ao 
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politica, devem, apesar de tudo, desempenhar 
as missoes de administra~ao eleitoral de forma 
estritamente imparcial e politicamente neutra. 

13. Os administradores eleitorais deverao: 

(i) actuar de forma estritamente neutra e 
nao discriminat6ria relativamente aos 
partidos politicos, candidatos, eleitores, 
representantes da imprensa e de outros 
meios de comunica~ao social; 

(ii) abster-se de qualquer acto que indique, 
ou possa ser interpretado como apoio 
partid:irio a algum candidato, partido, 
personalidade ou tendencia politica; 

(iii) comportar-se, em todas as situa~oes, de 
forma irrepreensivel, usando de 
prudencia e de discri~ao pessoal no 
mais elevado grau; 

(iv) revelar qualquer rela~ao que possa 
ocasionar conflitos de interesses com as 
respectivas actividades de administra~ao 
eleitoral; 

(v) abster-se de aceitar qualquer oferta ou 
favor de partidos politicos, 
organiza~oes ou pessoas envolvidas no 
processo eleitoral; 

(vi) rejeitar influencias indevidas e, excepto 
se estiver previsto pela lei ou pelo 
costume, abster-se de aceitar directivas 
relacionadas com o desempenho das 
suas fun~oes; 

(vii) abster-se de tomar parte em actividades 
nao autorizadas, incluindo actividades 
privadas, susceptiveis de suscitar 
conflitos de interesses, reais ou como 
tal interpretados, com os respectivos 
deveres de administradores eleitorais; 
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(viii) nao participar em qualquer actividade, 
incluindo qualquer actividade privada, 
susceptive] de ser interpretada como 
simpatia por determinados candidatos, 
partidos, personalidades ou tendencias 
politicas; 

(ix) abster-se de emitir opinioes sabre 
assuntos que possam converter-se em 
materia de debate politico na elei~ao; 

(x) nao discutir com qualquer eleitor 
assuntos de cariz partidario; e 

(xi) nao usar, transportar ou exibir, 
simbolos ou cores explicitamente 
partidarias. 

14. As administra.;:oes eleitorais deverao 
cumprir estas directivas, tendo em aten~ao que 
as mesmas se dirigem as organiza~oes bern 
como aos individuos. 

TERCEIRO PRINCIPIO ETICO 
As administra~oes eleitorais devem 
actuar com transparencia 

15. Para que uma elei~ao seja bern sucedida, os 
participantes no processo devem estar 
capacitados para aceitar as decisoes da 
administra~ao eleitoral. A aceita~ao sera mais 
provavel se os participantes estiverem 
convencidos de que as decisoes foram tomadas 
adequadamente. Para tal, devem ter aceso as 
informa,:oes que fundamentaram as decisoes 
em causa. 

16. Como e natural, cada elei,:ao gera grandes 
quantidades de informa~ao, bases de dados 
desenvolvidas e numerosos documentos. Em 
geral, nao e viavel conceder acesso a todas as 
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informa~oes ou fornecer c6pias de todas elas 
ou de cada urn dos documentos, a todos 
quantos o desejem. Apesar de tudo, os 
administradores eleitorais deverao estar 
dispostos a: 

(i) justificar as respectivas decisoes; 

(ii) facultar as informat;:oes em que 
basearam cada uma das decisoes; 

(iii) organizar formas racionais e eficazes de 
acesso aos documentos e as 
informa~oes pertinentes, no quadro da 
legisla~ao eleitoral e da liberdade de 
informat;:ao do pais. 

17. Alem disso, as administrat;:oes e os 
administradores eleitorais deverao: 

(i) assegurar-se de que os representantes 
de todos os partidos politicos e 
candidatos possam exercer os 
respectivos direitos de forma plena e 
efectiva; 

(ii) atendendo as circunstancias, proceder 
a consultas com os participantes no 
processo eleitoral quer periodicamente, 
quer a respeito de decisoes especificas; 

(iii) prestar explicacoes, em resposta a 
pedidos razoaveis, de decisoes tomadas 
no ambito do processo eleitoral ou do 
funcionamento normal da 
administrat;:ao eleitoral; 

(iv) estabelecer urn sistema que permita o 
acesso atempado de todas as partes 
interessadas a informacoes, 
documentos e bases de dados 
essenciais, utilizados quer no processo 
eleitoral, quer no ambito do normal 
funcionamento da administracao 
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eleitoral; 

(v) comunicar por iniciativa propria 
qualquer deficiencia na administra~ao 
do processo eleitoral de que tenham 
conhecimento. 

QUARTO PRINCIPIO ETICO 
As administra~oes eleitorais devem 
actuar com rigor 

18. Daquilo que se disse a prop6sito do terceiro 
principio etico, conclui-se ser condi~ao de 
aceita~ao das decisoes dos administradores 
eleitorais por parte dos participantes que as 
informa~oes que estiveram na base de tais 
decisoes sejam exactas e acessiveis. Quaisquer 
informa~oes incorrectas ou nao fidedignas 
podem minar a confian~a quer nas decisoes da 
administra~ao, quer na respectiva idoneidade 
geral. 

19. As administra~oes e os administradores 
eleitorais devem basear o desempenho das suas 
missoes nas mais exigentes normas de rigor da 
informa~ao e de objectividade da amilise. 
Devem, de modo particular: 

(i) assegurar-se de que a informa~ao seja 
recolhida, compilada e publicada de 
forma sistematica, clara e inequivoca; e 

(ii) fazer tudo 0 necessario, dentro do 
quadro legal do pais, para garantir que 
todas as informa~oes que reunam, 
utilizem ou publiquem possuam uma 
base factual s6lida. 
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QUINTO PRINCIPIO ETICO 
As administra~oes eleitorais devem 
estar vocacionadas para servir os 
eleitores 

20. As administra(oes e os administradores 
eleitorais deverao procurar prestar aos eleitores 
servi(os da mais elevada qualidade, permitindo
lhes exercer os seus direitos com o minima 
possivel de dificuldades, tendo em conta as 
circunstancias e o quadro legal do pais. 

Estas entidades deverao, nomeadamente: 

(i) facilitar, na medida possivel, a 
participa(ao dos eleitores no processo 
eleitoral; 

(ii) certificar-se de que os eleitores 
conhecem adequadamente o processo 
eleitoral, e 

(iii) fazer todos os possiveis para facilitar o 
acesso ao voto das pessoas com 
carencias especiais, como sejam os 
eleitores invisuais, os fisicamente 
incapacitados, os iletrados e as pessoas 
que residem em regioes remotas. 

' Declara~:ao Universal dos Direitos do Homem, artigo 21 .0, 
paragrafo 3. 

' Guy S. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections: 
International Law and Practice, Inter-Parliamentary 
Union, Geneva, 1994, pp. 12-14, 87 

'A diferen~a entre "independente" e "neutral" nao sera 
grande; todavia, os organismos de Administra~;ao Eleitoral 
consultados sugeriram que tal distin<;:ao deveria ser 
real~,:ada 
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