
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA EJE- BA 2014 
 
1. Projeto Eleitor do Futuro: 
 
 
1.1. Revista temática Coquetel referente ao “Eleitor do Futuro”: 
 
Através da EJE, o TRE-BA contratou a Empresa Ediouro, Publicações de Lazer e 
Cultura Ltda. para produzir uma revista de entretenimento cujo conteúdo de 
passatempos apresenta no seu texto questões e expressões relacionadas ao Projeto 
Eleitor do Futuro, para ser distribuída aos estudantes participantes do projeto.  
A estratégia da educação pelo entretenimento propicia a disseminação em maior escala 
de conceitos positivos relacionados ao tema a ser abordado, além do uso do componente 
lúdico em linguagem clara e objetiva, tornando a aprendizagem um processo agradável, 
divertido, dinâmico e interativo, o que facilita tanto a apreensão quanto a retenção dos 
conhecimentos adquiridos. 
 
 
1. 2. Parceria com a CENAP/SMED: 
 
Este ano, a Escola Judiciária Eleitoral firmou parceria com a Coordenadoria de Ensino e 
Apoio Pedagógico (CENAP), órgão da Secretaria Municipal da Educação e Cultura de 
Salvador (SMED), com o intuito de elaborar ações para inserir o Projeto Eleitor do 
Futuro em onze escolas selecionadas pelas Coordenadorias Regionais de Educação 
(CRE). As equipes da EJE e da CENAP se reuniram em março com os gestores das 
escolas participantes para apresentação do projeto e escuta de sugestões. 
Na programação foi previsto que as escolas trabalhariam os seguintes temas de forma 
interdisciplinar: Cidadania, História da Justiça Eleitoral, Democracia e a Importância do 
Voto, além de organizar um mural intitulado “Projeto Eleitor do Futuro”, com 
informações sobre os assuntos citados, através de desenhos, textos, cartazes, etc. 
A primeira etapa da parceria consistiu nas visitas guiadas ao TRE, que ocorreram dentro 
do período de 24/03 a 28/04, conforme tabela abaixo. Na ocasião, um grupo de  
estudantes assistiram à palestra com projeção de vídeo, conheceram o Memorial do 
Tribunal, além dos cartórios; receberam cartilhas educativas e revistas temáticas, as 
quais foram levadas em quantidade correspondente à metade dos alunos do 6º ao 9º ano 
do ensino fundamental das escolas, com o intuito de multiplicar as informações 
abordadas pelo Projeto. 
A segunda etapa da programação consistiu na ida da equipe da EJE às onze escolas 
participantes do projeto, com o fim de realizar votação simulada na urna eletrônica entre 
os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.  
Inicialmente, as datas previstas foram: de 05 a 08, de 12 a 15 e de 19 a 22/05, porém 
com a deflagração da greve dos servidores do Judiciário Federal no dia 29.04, este 
período tornou-se inviável. Novas datas foram marcadas, conforme tabela abaixo. 
Com o intuito de que atividade da votação simulada na urna se tornasse mais envolvente 
e rápida, a equipe da EJE, tomando por base a simulação criada para treinamento de 
mesário, criou dois candidatos ao cargo de governador da Bahia, mandou cartazes com 
os nomes e as campanhas eleitorais, antecipadamente, para as escolas participantes, a 
fim de que os estudantes conhecessem os candidatos fictícios antes da votação. 
 
 



DATA DA 
VISITA AO 

TRE 

 
ESCOLA 

Nº DE ESTUDANTES 
ATENDIDOS 

24/03 Escola Municipal Visconde de Cayru  43 
(10 se alistaram) 

26/03  Escola Municipal 15 de Outubro  17 
(01 se alistou) 

01/04 Escola Municipal Carlo Novarese  25 
(02 se alistaram) 

03/04 Escola Municipal Maria Constança  36 
(09 se alistaram) 

10/04 Escola Municipal Manoel Henrique da 
Silva Barradas 

23 
(05 se alistaram) 

14/04 Escola Municipal Professora Maria José 
de Paula Moreira 

41 

15/04 Escola Municipal Barbosa Romeo  38 
(03 se alistaram) 

23/04 Escola Municipal 2 de Julho  28  
(04 se alistaram) 

24/04 Escola Municipal Almirante Mourão de 
Sá 

25  
(09 se alistaram) 

25/04 Escola Municipal Clériston Andrade  32 
(04 se alistaram) 

28/04 Escola Municipal Cidade de Jequié  21 
(05 se alistaram) 

 
TOTAL 

 329 
(52 se alistaram) 

 
 

DATA DA 
VOTAÇÃO 

SIMULADA NA 
ESCOLA 

 
ESCOLA MUNICIPAL 

Nº DE 
ESTUDANTES 
ATENDIDOS 

16/07 Visconde de Cayru (Brotas)  154 
18/07 Maria Constança (Mata Escura)  218 
21/07 Manoel Henrique da Silva Barradas (Ilha 

Amarela) 
88 

 
22/07 Clériston Andrade (São Marcos)  67 
24/07 Professora Maria José de Paula Moreira 

(Ribeira) 
127 

28/07 Cidade de Jequié (Federação)  159 
 

30/07 Mourão de Sá (Paripe)   
111 

31/07 15 de Outubro (Faz.Grande do Retiro)  52 
25/08 Barbosa Romeo (São Cristóv ão) 115 
26/08 Carlos Novarese (Queimadinho)  112 
28/08 2 de Julho (Trobogy)  146 
TOTAL  1.349 
 



Durante as atividades da votação simulada, a equipe da EJE levou para as escolas 
cartazes divulgando o II Concurso de redação, com o tema “Qual o meu papel como 
cidadão?”, o qual consiste na 3ª e última etapa da programação de 2014, referente à 
parceria firmada. O regulamento do concurso foi entregue via e-mail antecipadamente.  
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
1.3. Palestras nas Escolas: 
 
Apresentação de palestra acerca das funções da Justiça Eleitoral, noções de democracia, 
cidadania e importância do voto, com projeção de vídeo, em instituições de ensino. 
No dia 29.04, o Vice-diretor da EJE, Jaime Barreiros Neto, proferiu palestra para um 
público de 120 jovens do 3º ano do ensino médio do Colégio do FBE (Fundação Baiana 
de Engenharia), bem como no dia 27.05, para 150 jovens do 2º ano do Colégio Módulo, 
todos receberam as cartilhas “Voto e Cidadania”. 
No dia 29.05, as servidoras Adriana Passos, da EJE e Salete Saraiva, da COGED foram 
à Escola Municipal Osvaldo Cruz (por meio do Projeto Bairro-Escola Rio Vermelho) 
para ministrar palestra com projeção de vídeo para 44 alunos do 5º ano do ensino 
fundamental, nos turnos da manhã e da tarde. 
Em 25/07, as servidoras Adriana Passos e Salete Saraiva participaram do Mutirão da 
Cidadania em Cassange, onde apresentaram o Projeto para aproximadamente 35 
crianças e adolescentes. 
Em 18/09, Jaime Barreiros proferiu palestra no Colégio Sartre COC para 130 alunos do 
ensino médio. 
O Centro Educacional Duas Amigas, no Bairro de Pernambués, recebeu a visita de 
servidora da EJE, no dia 26/09, para que os 100 alunos presentes pudessem assistir à 
palestra participativa com projeção de vídeo, além de receberem cartilhas e revistas 
Coquetel. 



O servidor Reginaldo dos Santos Oliveira, lotado na SOF, colaborou com o Projeto 
proferindo palestra, no dia 29/09, para 18 estudantes, entre 9 e 11 anos, da Escola 
Sempre Viva, no Rio Vermelho, a qual também recebeu a visita de servidora da EJE 
que palestrou para um público de 50 alunos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, no 
dia 21/10. 
Dia 01/10 foi a vez dos 80 alunos do 5º ano da Escola Municipal Allan Kardec, em 
Pirajá, participarem do Projeto, nos dois turnos.  
Os alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental do Colégio Sartre COC também 
participaram do “Eleitor do Futuro” nos dias 07 e 08/10, pela tarde e pela manhã, 
respectivamente, totalizando 250 estudantes. 
 
 

Data da 
palestra 

Instituição Nº de Estudantes 
atendidos 

29/04 Colégio da Fundação Baiana de 
Engenharia (2º e 3º ano do ensino médio) 

120 

27/05 Colégio Módulo (2º ano do ensino médio) – 150 
29/05 Escola Municipal Osvaldo Cruz – 6º ano 

ens. fund. 
44 

18/09 Colégio Sartre COC – ensino médio 
 

130 

26/09 Centro Educacional Duas Amigas (alunos 
do 5º ao 9º ano do ens. fund.) 

 

100 

29/09 Escola Sempre Viva 
 

18 

01/10 Escola Municipal Allan Kardec- Pirajá 
(manhã e tarde) 

80 

07/10 Colégio Sartre COC. (tarde) Alunos do 1º 
ao 3º ano do ensino fundamental 

80 

08/10 Colégio Sartre COC (manhã) 
 

170 

21/10 Escola Sempre Viva 
 

50 

TOTAL  977 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



1.4. Votação simulada na urna eletrônica: 
 
Sete instituições de ensino de Salvador e uma de Lauro de Freitas participaram da 
atividade na qual a equipe da EJE levou a urna para as escolas, a fim de que os 
estudantes tivessem a experiência prática de votar em candidatos fictícios. 
 

Data da 
votação 

Instituição Nº de alunos atendidos 

12/08 Central da Cidadania (Pernambúes) 
 

46 

05/09 Colégio Bom Jesus dos Milagres  
(particular) 

 

71 

10 e 12/09 Escola Mun icipa l Adilson de Souza 
Gallo (Pirajá) 

 

110 

16/09 Escola Municipal Miguel Arraes (Itinga 
– Lauro de Freitas) 

 

48 

18/09 Escola Girassol (particular)  
 

188 

19/09 Colégio Estadual Cosme de Farias  
 

31 

29/09 Colégio Estadual Daniel Lisboa 
(votação simulada no TRE) 

 

24 

02/10 Colégio Estadual Rafael Serravale  
 

80 

TOTAL  598 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 



1.5. Visitas guiadas ao TRE: 
 
No início do ano, no dia 11/03, alunos do Colégio Franciscano Santa Clara (particular) 
foram os primeiros, em 2014, a participar da visita ao Tribunal, com um grupo formado 
por 37 estudantes.   
Em 29/09, 24 alunos do Colégio Estadual Daniel Lisboa tiveram a oportunidade de 
conhecer a sede do Tribunal, onde assistiram palestra e votaram de forma simulada na 
urna eletrônica. 
 

 
 

 
 

 
 



1.6. “Eleitor do Futuro” participa do Mutirão de Ci dadania em Cassange: 

Com o apoio de diversos órgãos públicos e privados, a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano do Estado da Bahia (SEDUR) realizou em 25/07, na comunidade de Cassange, 
o Mutirão da Cidadania. O evento levou às famílias da região vários serviços, como 
emissão de documentos, orientação sobre direitos humanos, consultas médicas, 
vacinação, além de atividades educativas e de lazer, como o Projeto Eleitor do Futuro, 
que foi apresentado a, aproximadamente, 35 crianças e adolescentes, através de palestra.  

 
 
1.7. Escolas do Município de Jaguaquara conheceram o Projeto Eleitor do Futuro: 
 
A iniciativa partiu do Chefe de Cartório da 76ª Zona, Tiago Mimoso, que se interessou 
em apresentar o Projeto em escolas de Jaguaquara, beneficiando 390 estudantes com 
informações sobre os temas tratados no “Eleitor do Futuro” e distribuição de cartilhas.  
Os dados da tabela abaixo foram fornecidos pelo servidor Tiago Mimoso. 
 

Data Escola em Jaguaquara Nº de estudantes atendidos 
21/08 Escola Monteiro Lobato   

Prof. responsável: Daniela 
50 

02/09 Centro Educacional do Trabalhador  
Prof. responsável: Anatildes Lima de 
Carvalho Caroso 
Faixa Etária: 13 a 18 anos 
Séries:  8º e 9º ano do ensino fundamental  

140 

03/09 Escola Dimensão 
Prof. responsável: Maria do Perpétuo 
Socorro Santos 
Faixa Etária: 14 a 17 anos 
Séries: 1º a 3º ano do ensino médio  

100 

04/09 Colégio Taylor-Egídio  
Prof. responsável: Lourival Brito 
Guimarães 
Faixa Etária: 13 a 18 anos 
Séries: 9º ano do ensino fundamental e 1º a 
3º ano do ensino médio. 

100 

TOTAL  390 



 
 
1.8. “Eleitor do Futuro” é apresentado no Município de Santa Rita de Cássia: 
 
Através da iniciativa do Chefe de Cartório da 97ª Zona, Uesglei Santos Silva, foi 
apresentada palestra sobre as funções da Justiça Eleitoral, importância do voto, 
cidadania e democracia na Escola Governador Luiz Viana Filho, no dia 24/10, no turno 
da tarde, com a presença de cerca de 50 alunos do segundo e terceiro ano do ensino 
médio. O professor responsável foi Flavio Eduardo Bonfim dos Santos.  
Ao final, os estudantes questionaram acerca do funcionamento da urna, da justificativa 
eleitoral e do voto em trânsito. 
 

 
 
1.9. Observatório da Câmara Municipal de Salvador: 
 
Com o intuito de despertar nos jovens o interesse pela participação política, a Escola 
Judiciária Eleitoral da Bahia elaborou em parceria com o Colégio da FBE, com o apoio 
da Câmara de Vereadores, a Campanha “Observatório da Câmara Municipal de 
Salvador”. A ideia é que os estudantes possam conhecer acerca da dinâmica política do 
Poder Legislativo de sua cidade, através de uma observação crítica sobre a atuação dos 
vereadores na sua missão de legislar, acompanhando o desempenho dos mesmos. Neste 
sentido, esta campanha legitima-se como um projeto sócio-educativo de fomento ao 
exercício cotidiano da cidadania, entendida como uma das mais relevantes formas de 
intervenção na vida política de nossa sociedade. Para isso, programou-se que no 
decorrer do ano letivo de 2014, as respectivas ações seriam empreendidas:  
- Pesquisar o histórico dos vereadores; 
- Conhecer suas plataformas de trabalho e das suas legendas partidárias; 
- Assistir a uma Sessão Plenária na Câmara;  



- Elaborar documento com sugestões viáveis para a cidade e entregar no setor de 
protocolo da Câmara com cópia para o vereador e para o colégio;  
- Preparar relatório para encaminhar à Escola Judiciária Eleitoral da Bahia. 
 
Organizaram-se grupos de acompanhamento e procedimentos de trabalho da seguinte 
forma: 
- Os 43 vereadores foram divididos em 6 blocos; 
- Os 17 estudantes participantes, selecionados a partir do critério “interesse”, foram 
divididos em 6 grupos de trabalho.  
- Cada GT ficou responsável por 1 (um) bloco de vereadores por mês (Maio – Outubro), 
e após os 6 meses previstos para a campanha, todos os estudantes teriam acompanhado 
todos os vereadores. 
- Ao final de cada mês realizar-se-ia um encontro no próprio Colégio da FBE para 
exposição de um relatório parcial sobre cada bloco. Assim, quando o próximo grupo for 
acompanhar outro bloco de vereadores, eles já saberão das ações dos mesmos no mês 
anterior. 
 
A ASCOM do TRE criou um blog, colocando um link destinado a divulgação de textos 
escritos pelos estudantes envolvidos na Campanha.  
Dois textos foram enviados, os quais, depois de analisados, apenas um foi considerado 
satisfatório para divulgação no blog, tendo em vista que o outro apresentou um caráter 
informativo acerca do histórico de vida dos vereadores observados, sem reflexões 
acerca do papel e da atuação dos mesmos como representantes do povo, que é o objetivo 
do blog. 
A idéia era que os estudantes se envolvessem mais com a campanha, participando, 
escrevendo textos, indo à Câmara de Vereadores para acompanhar uma sessão, porém, 
infelizmente, não foi o que aconteceu. Teremos que buscar um novo formato para que a 
Campanha seja mais atrativa para os estudantes. 
 
1.10. II Concurso de Redação da EJE-BA 
 
Com o intuito de estimular a reflexão sobre direitos e deveres do cidadão, sobre a 
importância da participação na vida política do país e fortalecer o processo democrático 
com o envolvimento das escolas na educação cívica, foi que a EJE promoveu o seu, 
segundo concurso de redação, cujo público alvo foi alunos do 6º ao 9º ano das 11 (onze) 
escolas municipais de Salvador que participaram do Projeto Eleitor do Futuro este ano, 
decorrente da parceria firmada entre a Escola Judiciária Eleitoral e a Coordenadoria de 
Ensino e Apoio Pedagógico da SMED.  
O tema do concurso foi "QUAL O MEU PAPEL COMO CIDADÃO?". 
Dos textos entregues por sete escolas, três foram escolhidos pela comissão julgadora 
formada por servidores do TRE-BA para serem os vencedores, os quais foram 
premiados com 01 Tablet para cada um, doados pela Coelba (Companhia de 
Eletricidade do Estado da Bahia). 
A entrega dos prêmios ocorreu no dia 06/11/2014, no Auditório do TRE, e contou com 
as apresentações do Coral da Coelba e do grupo “Canto do Conto”, composto por 
estudantes do Bacharelado Interdisciplinar da UFBA, que encenou os contos infantis “A 
Porquinha Chiquita” e “O canto mais lindo que já se ouviu”. Estiveram presentes cerca 
de 210 estudantes, alunos das escolas municipais Dois de Julho, Clériston Andrade, 
Maria Constança, Profª. Maria José de Paula Moreira, Manoel Henrique da Silva 
Barradas, Visconde de Cairu e Centro Educacional Carlo Novarese, além dos 



professores, diretores e representantes da Secretaria Municipal de Educação e da 
Coelba. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
2. Visitas acadêmicas ao TRE: 
 
Em 07/04, o Tribunal Regional Eleitoral recebeu a visita de 38 estudantes do curso de 
Direito da Faculdade Maurício de Nassau, oportunidade em que os mesmos assistiram à 
palestra sobre a “Justiça Eleitoral e ações eleitorais” proferida pelo Prof. Jaime 
Barreiros, conheceram o Memorial, os cartórios eleitorais e receberam panfletos dos 
serviços cartorários do TRE. 
Nova turma da mesma Faculdade visitou o TRE no dia 25/09, a diferença em relação à 
primeira foi que os 13 estudantes de Direito tiveram a oportunidade de assistir a uma 
sessão de julgamentos e receberam livretos da carta de serviços do Tribunal. 
Informaram que 40 estudantes participariam, mas apenas 13 compareceram. 

 
 
3. Palestra “Vote Consciente” 
 
3.1. Para alunos do TOPA: 
 
No dia 04.06, pela manhã, servidora da EJE ministrou palestra para um público de 
aproximadamente 80 pessoas dentre alunos do TOPA (Todos pela Alfabetização), 
programa do Governo do Estado, e integrantes do Grupo “Conviver” no Centro Social 
Urbano (CSU) de Narandiba. O tema tratado foi “Vote Consciente”, com o intuito de 
fomentar nas pessoas a reflexão sobre a importância do ato de votar com seriedade e 
compromisso.  
 



 
 
3.2. Para alunos do EJA em Jaguaquara: 
 
Em Jaguaquara, no dia 18/09, o servidor Tiago Mimoso apresentou palestra para 60 
alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos), na faixa etária de 15 a 50 anos, na 
Escola Vicenzo Gasbarre, cuja professora responsável foi Patrícia Regina Pires Dias. 
 
3.3. Para integrantes do grupo do SESC – Rua Chile 
 
Em 09/09, as servidoras da EJE Adriana Passos e Patrícia Pinto proferiram a palestra 
“Vote Consciente” para um grupo de idosos na sede do SESC na Rua Chile, os quais 
tiveram a oportunidade de treinar como votar na urna eletrônica para as eleições gerais 
deste ano. 
A Coordenadora informou que participariam em torno de 70 pessoas, mas 
aproximadamente 25 compareceram. 
 

 
 
4. Curso de Direito Eleitoral Preparatório para as Eleições de 2014  
 
Curso de 20horas ministrado pelo Professor Márlon Reis, promovido pela EJE em 
parceria com a EFAS (COEDE), com disponibilidade para 100 participantes, sendo 50 
magistrados e 50 servidores do Tribunal. 
A previsão era que o evento acontecesse de 31/07 a 02/08, mas realizou-se nos dias 07, 
08 e 09/08, no Auditório do TRE, tendo em vista ao atraso na tramitação do processo de 
inexigibilidade de licitação, devido à deflagração da greve do Poder Judiciário Federal. 
 
O curso  abordou as seguintes disciplinas: 



1. Elegibilidade e Inelegibilidades – 8 h/a  
2. Captação Ilícita de Sufrágio e condutas vedadas aos Agentes Públicos – 4 h/a  
3. Direito Processual Eleitoral – 4 h/a  
4. Resoluções 2014 – 4 h/a  
 
As vagas foram logo preenchidas, com solicitação para abertura de mais vagas, e, mais 
20 foram oferecidas para servidores da casa. No entanto, dentre os 84 servidores 
inscritos, 50 participaram ativamente, e dentre os 40 magistrados inscritos, 25 
participaram.  
 
 
5. VI Encontro de Juízes Eleitorais da Bahia 
 
O VI Encontro de Juízes Eleitorais da Bahia, organizado pela Escola Judiciária 
Eleitoral, ocorreu em 21/08, durante todo o dia no auditório do TRE-BA, com a 
abordagem de diversos temas a respeito do planejamento das eleições deste ano.  
Convocados pelo presidente do TRE-BA, os juízes eleitorais das 205 zonas do estado 
tiveram a oportunidade de se atualizar, discutir demandas das zonas e tirar dúvidas em 
um espaço reservado para debate antes do encerramento. 
Após a abertura do evento pelo Presidente do TRE, Des. Lourival Almeida Trindade, o 
Sr. Ari Pereira Oliveira, Subsecretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, 
representando o Sr. Maurício Teles Barbosa, Secretário de Segurança Pública, discorreu 
sobre o tema: “Plano de Ação para as Eleições de 2014”. Em seguida, o Sr. Bernardino 
Brito Filho, Delegado Geral Adjunto da Polícia Civil, deu continuidade ao mesmo tema, 
junto com o Coronel Sebastião Eleutério, Subcomandante Geral da Polícia Militar, 
representando o Coronel Alfredo Braga de Castro, Comandante Geral da Polícia Militar 
do Estado da Bahia e o Major Marcelo Carvalho, do Comando de Operações da PM, 
que também apresentou material acerca do tema abordado. 
Dando prosseguimento, o Corregedor Regional Eleitoral da Bahia, Dr. Fábio 
Alexsandro Costa Bastos, discorreu sobre “Transporte de eleitores”. 
Ainda pela manhã, o Coordenador de Eleições do TRE-BA, Maurício Neves Rabello do 
Amaral, explanou acerca dos “Aspectos práticos dos procedimentos no dia do pleito / 
Apuração e totalização”. 
No turno vespertino, os trabalhos tiveram início com Dr. Cláudio Cesare Braga Pereira, 
Ouvidor Regional Eleitoral da Bahia, ao tratar sobre “O papel da Ouvidoria”, contando 
com a participação do Juiz Carlos D’Ávila, Ouvidor Substituto do TRE. O Prof. Jaime 
Barreiros Neto, analista judiciário, explanou sobre “Propaganda Eleitoral”.  
Para finalizar o Encontro, o Dr. Ruy Nestor Bastos Mello, Procurador Regional 
Eleitoral da Bahia, proferiu palestra com o tema “Limites do Poder de Polícia”.  
 
6. Workshop “A Mídia e as Eleições” 
 
O workshop foi uma realização conjunta da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia com a 
Assessoria de Comunicação do TRE-BA.  
O evento realizado no dia 15/09, no turno da tarde, na Sala de Sessões do TRE, teve 
como objetivo debater o posicionamento da imprensa brasileira e o tipo de cobertura 
midiática que vem sendo feita nos períodos eleitorais, assim como discutir questões 
ligadas à liberdade de imprensa e o acesso à informação. Serviu também como um 
espaço para esclarecimentos de jornalistas que atuaram na cobertura das eleições 2014, 



visando aprimorar a comunicação entre a Justiça Eleitoral e os profissionais da 
imprensa. 
A abertura do evento foi feita pelo Presidente do Tribunal, Des. Lourival Almeida 
Trindade, que divulgou o custo previsto para Eleições 2014, na Bahia. Dados como 
custo por eleitor, projeção do horário de encerramento da apuração e locais onde foram 
instalados os pontos de transmissão remota também foram informados.  
“O papel da Ouvidoria” e “A Organização das Eleições e Segurança da urna eletrônica” 
foram temas tratados, respectivamente, pelos servidores da Casa: Valdenice Teixeira 
Cerqueira, Chefe da Ouvidoria, e Maurício Neves Rabello do Amaral, Coordenador de 
Eleições. 
O professor Jaime Barreiros falou acerca dos aspectos jurídicos: o que pode e o que não 
pode nas eleições, e também participou como mediador durante o debate.   
O pesquisador Wilson Gomes, especialista em Comunicação e Política, participou do 
Workshop, explanando sobre o tema principal "Qual o papel da imprensa no processo 
eleitoral?". 
A participação dos debatedores: os jornalistas Osvaldo Lyra, editor de Política do jornal 
Tribuna da Bahia e Jeferson Beltrão, âncora do telejornal BATV e da rádio Globo FM 
(Rede Bahia) foi muito importante para o sucesso do debate. 
Em um total de 62 pessoas inscritas, 38 foram do público externo. Compareceram ao 
evento 40 pessoas, sendo 19 do público externo e 21 servidores do Tribunal. 
 

 
 
 
7. Cartilha “Voto e Cidadania”  
 
A versão em vídeo da cartilha “Voto e Cidadania” foi produzida pela Assessoria de 
Comunicação do Tribunal em parceria com a EJE e contou com a colaboração dos 
servidores da Casa. 
O material, até então disponibilizado em formato impresso e PDF, foi publicado no 
Youtube por meio de uma série de vídeos que apresentam os seus dez capítulos. Cada 
um deles traz perguntas e respostas que abordam temas como cidadania, voto, filiação 
partidária, dentre outros. 



Os vídeos trazem ainda, durante toda a narração, legendas para orientar o público com 
deficiência auditiva.  
 
 
8. Participação do Vice-diretor da EJE em aulas e eventos 

 

Autoridades da Polícia Militar da Bahia convidaram o servidor desta Casa e vice-diretor 
da EJE, Jaime Barreiros Neto, para participar dos eventos, que seguem, proferindo 
palestras acerca das Eleições de 2014: 
– Encontro de Comandantes da PM-BA – dia 10/09, pela tarde, no Auditório do 
Departamento de Polícia Técnica (DPT). 
- Vídeo conferência com o tema “Eleições 2014” – dia 30/09, pela tarde, no Instituto 
Anísio Teixeira (IAT). 
Jaime Barreiros ministrou aulas sobre “Propaganda Eleitoral e Condutas vedadas” para 
alunos da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador, nos dias 17 e 
27/09, no turno noturno e matutino, respectivamente.  
Em 29/10, foi a vez dos alunos da Faculdade Baiana de Direito assistirem aula sobre o 
tema: “Limites da Liberdade de Expressão nas Campanhas Eleitorais”. 
No dia 31/10, a aula foi para os estudantes da Faculdade Unyahna, com o tema: 
“Reforma Política: tendências e perspectivas”.  
Participação do Vice-diretor da EJE, como palestrante, no XIV Encontro Estadual de 
Direitos Humanos no dia 11/12, pela manhã, no Auditório da Assembleia Legislativa do 
Estado da Bahia, sobre o tema “Legislação Eleitoral e atuação do Poder Judiciário”.  
O tema central do Encontro foi “Ética e Política e as suas repercussões sobre a 
efetividade dos Direitos Humanos”, ocasião em que se discutiu a realidade da política 
brasileira em sentido amplo, e suas consequências na política estrutural, na política 
econômica e na política social do país, pois é um direito fundamental de todo o cidadão 
participar da conjuntura política do seu país, e um dever inalienável fazer com que a 
política nacional funcione eticamente dentro das normas de conduta alicerçadas nos 
preceitos morais aceitáveis a uma convivência social justa e igualitária. 
Foram palestrantes: Professores universitários, Parlamentares, Dirigentes e Assessores 
de órgãos dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios, bem como representantes 
do empresariado e da sociedade civil. 
 
 
9. Participação em Encontros das EJEs 
 
9.1. III Reunião do CODEJE: 
 
Representantes da EJE-BA participaram, nos dias 3 e 4 de abril deste ano, do III 
Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais (CODEJE), 
realizada na cidade de Canela (RS), que contou também com a presença dos gestores de 
24 das 27 EJEs de todo o país. 
A programação contou com palestra intitulada “Pesquisas Eleitorais e Manipulação do 
Eleitorado”, proferida pelo professor da Escola Superior de Advocacia do Ceará e ex-
procurador-geral daquele Estado, Djalma Pinto, além da apresentação do projeto 
"Conhecendo a Justiça Eleitoral", do TRE gaúcho. Participaram também o juiz do Pleno 
do TRE-RS, Ingo Wolfgang Sarlet, e o desembargador Alberto Delgado Neto.  
Durante o evento se discutiu questões ligadas às atividades das escolas eleitorais no 
país, assim como se compartilhou projetos e experiências que tenham colaborado para o 



sucesso de cada uma dessas entidades. A Diretora, à época, e a Chefe da EJE baiana, 
respectivamente, a Juíza Maria Verônica Ramiro e a servidora Adriana Passos falaram 
do trabalho desenvolvido para aproximar os estudantes baianos da Justiça Eleitoral por 
meio do projeto Eleitor do Futuro, oportunidade em que apresentaram a revista temática 
“Coquetel” produzida para ser distribuída entre os estudantes participantes do Projeto. 
 

 
 

 
 
 
9.2. Reunião para a posse da nova diretoria do CODEJE e Encontro das EJEs em 
Brasília: 
 
A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia prestigiou a posse da Comissão Executiva do 
Colégio de Dirigentes de Escolas Judiciárias Eleitorais – CODEJE, que ocorreu no dia 
04/08, em Brasília. O evento contou com a presença do Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Ministro Dias Toffoli. 
O Desembargador Eleitoral Josaphá Francisco dos Santos, Diretor da Escola Judiciária 
Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, foi eleito Presidente do 
CODEJE. Em seu discurso de posse, o novo presidente falou sobre a importância da 
educação para o desenvolvimento do país e da necessidade das EJEs planejarem um 
calendário único nacional. 
O vice-presidente é o Desembargador Marco Aurélio Heins, da Escola Judiciária 
Eleitoral do Rio Grande do Sul.  
Pela tarde, aconteceu um Encontro das Escolas Judiciárias Eleitorais coordenado pelo 
Ministro João Otávio de Noronha, Diretor da EJE-TSE, na qual foi discutida a resolução 
sobre a estruturação das Escolas Judiciárias Eleitorais do País.  



Com a finalidade de aprimorar a estruturação das Escolas e estabelecer uma linha de 
atuação para todos os Estados, o CODEJE trabalha uma proposta de resolução que 
padroniza a organização das EJEs em todo o país.  
 

 
 
 

 

 

 

 


