
APRESENTAÇÃO

No ensejo do período comemorativo dos 85 anos da Justiça Eleitoral 
da Bahia, é com entusiástico prazer que apresento este periódico editado pela 
Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, a “Revista Populus”, 
que vem se consolidando no meio forense como significativo referencial para 
indicar as diretrizes deste dinâmico ramo do Direito Público, estimulando o 
fenômeno jurídico e político eleitoral, através da publicização da produção 
intelectual com temas relevantes para o Direito Eleitoral e Constitucional.

Nesta 3ª edição, os leitores terão acesso a uma seleção diversifi-
cada de artigos doutrinários de autoria de juízes, advogados, professores e 
servidores da Justiça Eleitoral, versando sobre assuntos de grande relevância, 
como por exemplo, democracia; representação, liberdade e fidelidade parti-
dária; prestação de contas; inelegibilidades; campanhas eleitorais; e controle 
de constitucionalidade; bem assim como questões de grande repercussão 
política e social, notadamente o combate à corrupção, a segurança jurídica 
e o bem - estar social globalizado.

Consciente do elevado empenho e trabalho árduo para trazer à luz a 
presente publicação, congratulo toda a equipe de servidores, colaboradores e 
autores, convencido da importância da presente obra como fonte de pesquisa 
para todos os interessados nas questões jurídicas e temáticas alusivas, direta 
ou indiretamente, ao processo eleitoral como um todo.

Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
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A democracia, como processo em construção, exige, por parte de to-
dos, conforme lição consagrada por Robert Dahl, participação política efetiva, 
liberdade, igualdade, sufrágio universal, transparência e, fundamentalmente, 
educação cívica. Neste sentido, torna-se imperiosa a construção de uma 
cultura de estudos e reflexões acerca dos desafios inerentes às sociedades 
democráticas, missão própria às atribuições da Justiça Eleitoral, instituição 
responsável pelo aperfeiçoamento da soberania popular e, consequentemen-
te, pela consecução da normalidade e da legitimidade do sufrágio no Estado 
Democrático de Direito.

Neste diapasão, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia apresenta a 
terceira edição da Revista Populus, oferecendo, mais uma vez, importante 
contributo para a formação de um ambiente enriquecedor de ideias, essen-
cial à formulação de uma política emancipatória do conhecimento, requisito 
preambular à afirmação do regime democrático em qualquer sociedade 
desenvolvida.

Apresentando dezoito trabalhos inéditos, fruto da contribuição de 
importantes estudiosos do Direito Eleitoral, da Ciência Política e áreas de 
conhecimento afins, do Brasil e também do exterior, além de coletânea de 
jurisprudência, o periódico simboliza a consolidação de um projeto acadêmico 
voltado à afirmação da educação política como objetivo da Justiça Eleitoral 

brasileira, juntamente às comemorações do 85˚ aniversário desta justiça 
especializada.

Boa leitura a todos!

Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer
Diretora da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia 


