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PERGUNTAS E RESPOSTAS:
PROCESSO ELEITORAL IBCCRIM 2020
CONSULTA 4 – 11/11/2020
Pergunta apresentada EM 09/11/2020
● Conforme consta do artigo 10 do edital das eleições, “[a]s instruções e os procedimentos a
serem adotados para a votação on-line serão divulgadas pelo Grupo de Trabalho Eleitoral na
mesma data e no mesmo ambiente dos informes sobre homologação de chapas”. No entanto,
salvo melhor juízo, até o momento, tais informações não foram divulgadas.
Por isso, solicitamos que o GT Eleitoral informe quais procedimentos serão adotados na
identificação dos associados e associadas votantes e como será feita a checagem e atualização
dos seus dados cadastrais para que tenhamos garantias de que receberão as informações
necessárias para votarem online ou presencialmente.
Além disso, para que as chapas consigam atingir adequadamente os interessados e
interessadas no debate eleitoral, pedimos que nos seja informada a data em que as chapas
receberão a lista dos associados e associadas votantes, atualizadas até o presente momento.

RESPOSTA: As instruções e os procedimentos a serem adotados para a votação on-line ainda não
foram divulgados. A empresa que realizará a eleição está em contratação e, assim que tivermos a
confirmação da empresa e o ambiente para votação, divulgaremos os procedimentos.
Nos termos do art. 6º do Estatuto do IBCCRIM e do art. 9º do Edital das Eleições, poderão votar
todos os associados adimplentes que tenham contribuído ininterruptamente por 1 ano, a contar a
partir de 30 de novembro de 2019. A verificação será realizada com suporte da empresa de
tecnologia que atua no IBCCRIM.

Está no site a orientação para que todos os associados mantenham atualizados os endereços de email junto ao Instituto, pois é para tal endereço que será enviado o link para votação. Essa
atualização deverá ser feita individualmente pelos próprios associados. Além disso, a newsletter
institucional que será remetida na última semana do mês de novembro informará os procedimentos
de votação e reforçará a importância de manter o cadastro atualizado.
A divulgação da lista provisória de votantes na eleição será publicada no site do IBCCRIM até o dia
19 de novembro. A lista definitiva com a relação dos associados aptos a votar será divulgada até o
dia 4 de dezembro de 2020.
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