
APRESENTAÇÃO

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, cumprindo seu papel de 
conduzir organicamente à comunidade jurídica e à sociedade em geral co-
nhecimentos doutrinários e jurisprudenciais sedimentados pelos Juízos Elei-
torais, nas diversas instâncias, assim como de fomentar posições sinérgicas 
dos operadores do direito no diálogo sobre importantes matérias eleitorais, 
concebeu a Revista Populus, que já traz na sua identidade etimológica o 
propósito de ser instrumento popular de fácil acesso. 

A Revista Populus, portanto, foi idealizada para ser o leito de de-
bates e reflexões sobre os princípios, regras e valores que devem nortear 
os mecanismos dos processos eleitorais, a atuação dos partidos políticos e 
candidatos e o efetivo exercício da cidadania pelo eleitor, traduzindo contri-
buto na busca de soluções racionais para o aprimoramento da democracia 
participativa e, consequentemente, da igualdade politica, transparência e 
desenvolvimento do espirito crítico do povo. 

Sem dúvida, numa contemporaneidade de coléricos apontamentos 
sobre a necessidade de uma reforma política, surgentes tanto no seio de 
uma sociedade ávida por progressos, como no encerro de um Congresso 
Nacional demandado a operar esses progressos, maior relevo assume ma-
terialmente a concepção da Revista Jurídica, que desperta com a aspiração 
de ser elemento não apenas de informação mas de transformação no campo 
da consciência e das práticas. 

Encampando as vestes de uma revista eletrônica, com uma ade-
quada tiragem física comemorativa, a Revista Populus traz em seu bojo 
generosa produção científica de insignes colaboradores com ampla atuação 
na geografia jurídica, seja como Juízes, advogados, servidores da Justiça 
Eleitoral ou Membros do Ministério Público. Ademais, disponibiliza à comu-
nidade uma coletânea jurisprudencial de diversos edifícios eleitorais do país, 
além de acervo legislativo regimental e de conteúdo geral atualizado sobre 
as matérias correlatas ao Direito Eleitoral pátrio, sem olvidar das referências 
bibliográficas consultivas. 

Por derradeiro, resta-me empenhar profunda e especial gratidão a 
todos os articulistas desse primeiro número do periódico Populus, ao Presi-
dente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Des. Lourival Trindade – que 
singulariza uma administração humanista e socializada –, assim como a toda 
equipe da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia – que se reconstruiu sob uma 
nova direção –, da ASCOM e da COGED, cujo habitual compromisso com a 
presteza e eficiência foram indispensáveis ao êxito da compilação e editoração. 
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