
BREVE HISTÓRICO DA EJE/BA 

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia foi criada, no âmbito do Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado da Bahia, pela Resolução TRE/BA no 09, de 16 de setembro de 2003, 

com redaçäo alterada posteriormente pela Resolução TRE/BA nO 01, de 27 de maio de 

2004. 

A instalação efetiva da Escola se deu em 09 de julho de 2004, ocasião na qual tomou 

posse a primeira diretora da EJE/BA, Desembargadora Maria José Sales Pereira, eleita 

pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia na sessão ordinária do dia 16 de 

junho de 2004, para assumir os trabalhos da EJE/BA durante o biênio 2004-2006, 

reconduzida em 2007. 

Desde 22 de janeiro de 2008, a Direção da Escola passou às mãos da Desembargadora 

Cynthia Maria Pina Resende, para dirigi-la por um biênio. Em 2010, a mesma foi 

reconduzida ao cargo de Diretora da EJE por aclamação do Pleno do Tribunal Regional 

Eleitoral da Bahia, a fim de exercê-lo até 18 de maio de 2012. 

No primeiro mandato da desembargadora, a EJE/BA foi coordenada até outubro de 2009 

pelo analista judiciário, Prof. Jaime Barreiros Neto, passando então a coordenação à 

analista judiciária, Profa. Elke Petersen, em novembro de 2009, reativando a sua sala 

própria no prédio da Secretaria do TRE/BA. 

Neste mesmo mês, a fim de adequar a EJE às outras escolas judiciárias eleitorais, o 

Projeto Eleitor do Futuro: educação para a cidadania, que já contava com a coordenação 

científica da então coordenadora da escola, passou a ser vinculado à EJE, a qual teve a 

sua missão institucional estruturada nas seguintes bases:   

fomentar a construção da cidadania através da educação, promovendo 

o aprimoramento dos conhecimentos jurídicos de magistrados, 

promotores, servidores e profissionais atuantes na seara do Direito 

Eleitoral, bem como esclarecendo os demais segmentos da sociedade 

acerca dos temas afetos à Justiça Eleitoral. 

Hoje, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia conta com a sua diretora, Desembargadora 

Cynthia Maria Pina Resende, a coordenadora, Profa. Elke Petersen, além da servidora 

efetiva, Patrícia Alves dos Santos Pinto, e da estagiária Marluce Mascarenhas de Souza. 



Ao longo desses 04 anos em que a atual diretora está à frente da EJE, essa unidade do 

TRE/BA promoveu diversos cursos, workshops, seminários e congressos, todos voltados 

ao seu público-alvo, e nos últimos dois anos, além de a EJE ser o setor responsável pelo 

desenvolvimento do Projeto Eleitor do Futuro, ela obteve o reconhecimento da EJE 

nacional (TSE) e das demais EJEs regionais como centro de excelência e referência no 

desempenho de atividades que contribuem para a construção da cidadania através da 

capacitação de indivíduos para melhor exercerem seu munus eleitoral. 

Tanto assim que, em 10 de novembro de 2011, durante a Reunião de Diretores e 

Coordenadores de EJEs na cidade de São Paulo, a Desembargadora Cynthia Resende foi 

escolhida, por aclamação dos diretores de diversas EJEs do Brasil ali presentes, como 

Secretária Executiva do Colégio de Diretores de Escolas Judiciárias Eleitorais, criado 

naquela oportunidade. 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO 1º  BIÊNIO (2008-2009) 

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia — EJE/BA - sob a direçäo da então Corregedora 

Regional Eleitoral da Bahia, Cynthia Maria Pina Resende, e coordenação do Analista 

Judiciário, Prof. Jaime Barreiros Neto, desenvolveu importantes e marcantes atividades, 

conforme listadas a seguir: 

AÇÖES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EJE/BA (2008) 

 Renovação da parceria com a Escola dos Magistrados da Bahia (EMAB), 

Faculdade Maurício de Nassau (FABAC) e Fundação Cesar Montes (FUNDACEM) para 

a implementação, nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, da II turma 

do Curso de Especialização em Direito Eleitoral, contribuindo bastante para o 

aprimoramento da prestação jurisdicional deste TRE, capacitando servidores, advogados, 

promotores e juízes eleitorais, formando especialistas neste ramo do direito. 

 Apoio às instituições acima referidas, à Escola Judiciária do Tribunal Superior 

Eleitoral, e à Advocacia-Geral da União, realização, no mês de maio de 2008, do 

Congresso Nacional de Direito Eleitoral. 



 Promoção, juntamente com a ASCOM, do I WORKSHOP A MIDIA E AS 

ELEIÇÕES, no mês de julho/2008, evento com o intuito de esclarecer a imprensa baiana 

sobre relevantes temas relacionados às eleições, capacitando-a para uma cobertura mais 

qualificada do processo eleitoral municipal de 2008. Jornalistas e radialistas de todo o 

estado da Bahia, em especial dos grandes meios de comunicação, como Jornal A Tarde, 

Tribuna da Bahia, Correio da Bahia, Rede Bahia, TV Itapoan, Rádio Sociedade, dentre 

outros, estiveram presentes a tão relevante evento, que contou com presenças ilustres, 

como a do jornalista Ricardo Kotscho, ex-assessor de imprensa de presidência da 

república. 

 Realização, em parceria com a Secretaria Judiciária deste Tribunal, no mês de 

outubro/2008, por conta das comemorações aos 20 anos da Constituição de 1988, de um 

debate, com servidores, estudantes e professores de Direito Constitucional, sobre os 

avanços e perspectivas da Carta Magna. 

AÇÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EJE/BA (2009) 

 Renovação da parceria, em 2009, com a EMAB, FUNDACEM e Faculdade 

Maurício de Nassau para a promoção da III turma do Curso de Especialização em 

Direito Eleitoral, que tendo contemplado dezenas de servidores deste Tribunal, com 

preços especiais. 

 

 Realização da I Semana Jurídica da EJE, em novembro/ 2009, ocasião em que se 

ofereceu, gratuitamente, cursos de Introdução ao Direito Público, Controle de 

Constitucionalidade, Acesso à Educação e Direitos Políticos, Jurisprudência do STF e 

Fidelidade Partidária, ministrados por grandes nomes do cenário jurídico baiano, a um 

público variado, composto de servidores, estudantes, advogados, magistrados e membros 

do Ministério Público. 

 

 Por fim, em novembro de 2009, agora já sob a coordenação da analista judiciária, 

Profa. Elke Petersen, a EJE/BA, atuou como a seguir descrito:  

 

 Realização de parceria, no âmbito do Projeto Eleitor do Futuro, a título gratuito, 

com empresa de comunicação baiana para a confecção da arte da cartilha "Lia, Léo e a 



Turma em As Eleições na Escola", tendo como co-autora do roteiro a Coordenadora 

Executiva do Projeto e Coordenadora da EJE/BA, Elke Petersen. 

 

 Participação, em novembro/2009, do Seminário Assistencialismo Político, 

promovido pela EJE/RJ, na cidade do Rio de Janeiro, ocasião em que a Coordenadora, 

representando a Diretora da EJE, empreendeu esforços para firmar parceria com a 

EJE/RJ e ENM, culminando na realização do Curso de Aperfeiçoamento para 

Magistrados, em Brasília, no mês de abril de 20101 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO 2 0 BIÉNIO (2010 -2012) 

A partir do ano de 2010, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia procurou estruturar a sua 

missão institucional como sendo a de fomentar a construção da cidadania através da 

educação, promovendo o aprimoramento dos conhecimentos jurídicos de magistrados, 

promotores, servidores, estudantes e profissionais atuantes na seara do Direito 

Eleitoral, bem como esclarecendo os demais segmentos da sociedade e interessados 

acerca dos temas afetos à Justiça Eleitoral. 

 

No intuito, portanto, de cumprir o seu papel institucional, esta unidade do Tribunal 

Regional Eleitoral da Bahia realizou, nos anos de 2010 e 2012, sob a direção da 

Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende e coordenação da analista judiciária, Elke 

Petersen, diversas atividades elencadas abaixo: 

 

ANO DE 2010 

PROJETO ELEITOR DO FUTURO (2010) 

 Celebração de convênio com a Assembléia Legislativa da Bahia, em abril de 

2010, para a impressão de 2.000 (dois mil) exemplares da cartilha do Projeto Eleitor do 

Futuro, acima referida. 

 

 Celebração de 04 (cinco) parcerias, em abril de 2010, com instituições de ensino 

superior credenciadas pelo MEC (UNEB, UNIFACS, Ruy Barbosa e Faculdade Baiana 

de Direito), além da UFBA, que já era parceira, objetivando incentivar os alunos dos 



cursos de graduação em Direito e Psicologia a participarem do Projeto Eleitor do Futuro 

Educação para a Cidadania como mediadores e/ ou supervisores das oficinas propostas 

no referido programa, a serem aplicadas aos alunos entre IO e 15 anos que constituem o 

público-alvo dessa ação estratégica. 

 

 Lançamento da cartilha "Lia, Léo e a Turma em As Eleições na Escola", em 19 

de maio de 2010, na Sala de Sessões deste TRE/BA, contanto com a participação de toda 

a sociedade civil e de ampla cobertura jornalística, culminando em um quadro do 

Programa da TV Justiça "Brasil Eleitor", enfocando a importância do lançamento de um 

material pedagógico, voltado para a conscientização política de pessoas entre 10 e 15 

anos de idade. 

 

 Visita a 03 escolas públicas e particulares da cidade de Salvador, para a 

realização das oficinas do Projeto Eleitor do Futuro, tendo beneficiado 843 crianças e 

adolescentes, com os ensinamentos do programa no âmbito da educação para a 

cidadania, e mais 57 universitários que foram capacitados para atuar como mediadores 

das oficinas. 

 

 Promoção da atividade "Visita Guiada ao TRE/BA", beneficiando 249 crianças e 

adolescentes de 04 (quatro) escolas públicas e particulares, além de filhos de servidores 

desta casa (programação anexa). 

 

 Celebração de acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia, em julho de 2010, para a realização de concurso de redaçäo e cartazes 

no âmbito do projeto. 

 

 Participação, em julho de 2010, da Coordenadora da EJE, Elke Petersen, no 

programa "Espaço Livre" do Canal Assembléia de televisão, sobre "As eleições, a 

propaganda eleitoral e os jovens", ocasião na qual se divulgou a cartilha do Projeto 

Eleitor do Futuro e o trabalho que vem sendo realizado pela EJE no âmbito da educação 

para a cidadania. 

 

AÇÖES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EJE/BA (2010) 



 Realização, de 28 a 30 de abril, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do 

Distrito Federal, do CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS EM 

DIREITO ELEITORAL: Principais inovações legais e jurisprudenciais para as eleições 

de 2010, em parceria com a EJE/RJ, EJE/DF e ENM - Escola Nacional da Magistratura, 

voltado aos juízes e desembargadores de todo o Brasil, tendo sido o curso de maior 

público dos já realizados pela ENM até então e obtendo o credenciamento pela ENFAM, 

para fins de promoção por merecimento na carreira dos magistrados (programação em 

anexo). 

 

 Realização do II WORKSHOP A MIDIA E AS ELEIÇÕES, em parceria com a 

ASCOM, no dia 31 de junho, no auditório do TRE/BA, tendo como escopo capacitar os 

profissionais que laboram na área de propaganda política e eleitoral (programação em 

anexo). 

 

 Realização do 2º SEMINÁRIO DE DIREITO ELEITORAL Eleições 2010: 

principais inovações legislativas, no dia 01 de julho, no auditório do TRE/BA ocorrido 

conjuntamente com o IV Encontro de Juízes Eleitorais do Estado da Bahia, este 

promovido pela CODES, cuja coordenação científica ficou a cargo da EJE (programação 

em anexo). 

 

 Coordenação científica do CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA 

MAGISTRADOS - MÓDULO DE DIREITO ELEITORAL, oferecido pela EMAB - 

Escola de Magistratura da Bahia- nos meses de julho e agosto, com duração total de 40 

horas. 

 

 Designação, a pedido do Ministro Ricardo Lewandowski, pela Diretoria-Geral do 

TRE/BA da EJE, através da sua Coordenadora, Elke Petersen, para coordenar 

acompanhar os trabalhos perante a Justiça Eleitoral baiana da delegação componente da 

MISSÃO DE OBSERVAÇÃO INTERNACIONAL DO CONSELHO 

INTERNACIONAL PARA EDUCAÇÃO ELEITORAL, tendo os participantes 

acompanhado a dinâmica das eleições de 2010 durante os dias 02 e 03 de outubro, na 

capital, com ampla divulgação na imprensa nacional e internacional, rendendo ao 

TRE/BA, valorização da sua imagem perante os cidadãos de todo o Estado. 



 Encaminhamento, em outubro de 2010, de Proposta de Estruturação da EJE/BA, 

à DG deste Tribunal, uma vez que a escola estava prevista no organograma do TRE/BA, 

tendo sido criada por resolução do tribunal desde 2003, porém sem ter sido homologada 

pelo TSE, durante a reestruturação do Regimento Interno deste TRE/BA, que se deu no 

ano de 2006 (memorando em anexo). 

 

PARTICIPAÇÕES DA EJE/BA EM ENCONTROS, CURSOS, REUNIÕES E 
CONGRESSOS (2010) 
 

 I Congresso Nacional Eleitoral - promovido pela EJE do TSE, em Brasília, nos 

dias 06 e 07 de agosto, momento em que se pode aproximar a EJE/BA da EJE/TSE, 

através dos contatos estabelecidos com a nova Diretoria da Escola nacional. 

 

 Encontro Nacional de Diretores de Escolas de Magistratura promovido pela 

AMB, na cidade de Aracaju/ SE, nos dias 10 e 11 de novembro de 2010, oportunidade 

em que foram discutidos temas relevantes para o planejamento das atividades das escolas 

de magistratura em âmbito nacional. 

 

ANO DE 2011 

PROJETO ELEITOR DO FUTURO (2011) 

 Celebração de parcerias, em maio de 2011, com as mesmas instituições de ensino 

superior conveniadas em 2010, objetivando incentivar os alunos dos cursos de graduação 

em Direito e Psicologia a participarem do Projeto Eleitor do Futuro — Educação para a 

Cidadania - como mediadores e/ ou supervisores das oficinas propostas no referido 

programa, a serem aplicadas aos alunos entre 10 e 15 anos que constituem o público-alvo 

dessa ação estratégica. 

 

 Parceria, em setembro de 2011, com o Sindicato de Empresas de Transporte de 

Pessoas — SETPS — visando garantir a vinda de estudantes de escolas da rede pública 

de ensino fundamental, para participarem da atividade "Visita Guiada ao TRE/BA". 

 

 



 Realização de 03 (três) visitas guiadas ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 

no âmbito do Projeto Eleitor do Futuro,  beneficiando 87 (oitenta e sete) crianças e 

adolescentes, com o escopo de aproximar e esclarecer tais jovens acerca da realidade da 

Justiça Eleitoral Brasileira em atendimento à Meta 4 do CNJ: implantar pelo menos um 

programa de esclarecimento ao público sobre as funções, atividades e órgãos do Poder 

Judiciário em escolas ou quaisquer espaços público. 

 

 Exibição do trabalho de conscientização política infanto-juvenil desenvolvido 

pela EJE/BA, no âmbito do Projeto Eleitor do Futuro, pelo Programa Brasil Eleitor, da 

TV Justiça, em 18 de novembro de 2011. 

 

AÇÖES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EJE/BA (2011) 

 Celebração, no mês de abril, de convênio com a EMAB, por intermédio desta 

EJE, com duração de 05 anos, para fins de promover cursos, seminários e eventos no 

campo educacional do direito eleitoral. 

 

 Promoção, no mês de maio, de VISITA GUIADA AO TRE/BA, dentro do 

Programa de Estudos sobre o Brasil, organizado pela Texas Southern University com 

apoio do Programa A Cor da Bahia, vinculado à Universidade Federal da Bahia, ocasião 

na qual se recepcionou um grupo de 22 (vinte e dois) graduandos e pós-graduandos do 

Texas e da Bahia, bem como agentes políticos de Houston/ Texas, oferencendo-lhes 

palestras acerca do "Papel da Justiça Eleitoral para a Sustentabilidade Sociopolítica", da 

"História da Justiça Eleitoral Brasileira" e da "Logística das Eleições no Brasil"; em 

atendimento à Meta 4 do CNJ. 

 

 Promoção, no dia 08 de agosto, do evento MESA REDONDA SOBRE 

REFORMA POLÍTICA, com a participação de um público de 156 (cento e cinquenta e 

seis) pessoas, dentre servidores da Justiça Eleitoral, magistrados, advogados e 

estudantes; em atendimento à Meta 4 do CNJ, (programação em anexo). 

 

 Promoção, no mês de setembro, de 02 (duas) VISITAS GUIADAS AO TRE/BA, 

para os estudantes do curso de Direito da FABAC, contabilizando 33 (trinta e três) 

discentes beneficiados com palestras sobre "Reforma Política 2011", "História da Justiça 



Eleitoral Brasileira" e "Logística das Eleições no Brasil"; em atendimento à Meta 4 do 

CNJ. 

 

 Promoção, em 07 de outubro, de AULA SOBRE "TEMAS ELEITORAIS" com 

os palestrantes, Ministro Henrique Neves (TSD), e Walber de Moura Agra (EJE/TSE), 

como parte da divulgação do Curso de Especialização em Direito Eleitoral que se 

pretendeu oferecer à sociedade, numa parceria da EJE/BA, EJE/TSE, Faculdade de 

Direito da UFBA e Fundação Faculdade de Direito da Bahia. 

 

 Promoção, em parceria com a EJE/TSE, no dia 25 de novembro no auditório do 

TRE/BA, do evento DISCUSSÕES ELEITORAIS, que contou com palestras sobre "O 

Papel Constitucional da Justiça Eleitoral", "Considerações Acerca da Lei da Ficha 

Limpa" e Captação Ilícita de Votos", ministradas, respectivamente, pelo Presidente do 

TSE, Ministro Ricardo Lewandowski; pelo Promotor Eleitoral, Dr. Edson de Resende 

Castro; e pelo Vice-Diretor da EJE/TSE, Dr. Walber de Moura Agra; contribuindo, tal 

evento, para a satisfação da Meta 4 do CNJ (programação em anexo). 

 

 Parceria com a UPB — União dos Municípios da Bahia, para fins de realização, 

no ano de 2012, de uma série de eventos educativos intitulados "Fórum de Debates 

Eleições 2012: Condutas Vedadas e Outros Aspectos da Legislação Eleitoral", voltados 

para os pré-candidatos ao pleito eleitoral de 2012, bem como a assessores jurídicos e 

demais interessados pelo tema das eleições 2012. 

 

PARTICIPAÇÕES DA EJE/BA EM ENCONTROS, CURSOS, REUNIÕES E 
CONGRESSOS (2011) 
 
 I Congresso Regional de Escolas Judiciárias Eleitorais — promovido pela 

EJE/TSE e EJE/PE, na cidade de Recife/ PE, nos dias 17 e 18 de fevereiro. 

 Encontro de Escolas Judiciárias Eleitorais — promovido pela EJE/TSE, na 

cidade de Brasília/DF, nos dias 24 e 25 de fevereiro, ocasião na qual a EJE/BA 

apresentou as ações realizadas em 2010 e o seu plano de ações para 2011, alinhado com 

o planejamento estratégico do TRE/BA. 

 I Encontro Nacional Sobre Capacitação Judicial promovido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), na cidade de Florianópolis/ SC, no dia 15 de abril, quando se 



discutiu a Resolução do CNJ no 126/2011, que trata da missão e consolidação das 

Escolas Judiciais. 

 Curso de Direito Eleitoral para Juízes Eleitorais promovido pela EJE/RS, na 

cidade de Gramado/RS, entre os dias 04 e 06 de maio. 

 Audiência Pública Sobre a Reforma Política 2011 promovida pela Comissão 

Especial de Reforma Política 2011 da Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa 

da Bahia, cidade de Salvador/ BA, no dia 30 de maio, oportunidade na qual a 

Coordenadora da EJE/BA, Dra. Elke Petersen, teceu considerações acerca da reforma 

política no cenário brasileiro atual. 

 Reunião de Coordenadores das Escolas Judiciárias Eleitorais — ocorrida na 

cidade de Manaus/ AM, no dia 24 de agosto. 

 II Congresso Regional de Escolas Judiciárias Eleitorais — promovido pela 

EJE/TSE e EJE/AM, na cidade de Manaus/ AM, nos dias 25 e 26 de agosto. 

 Reunião de Diretores e Coordenadores das Escolas Judiciárias Eleitorais ocorrida 

na cidade de Belo Horizonte/ MG, no dia 28 de setembro. 

 III Congresso Regional de Escolas Judiciárias Eleitorais - promovido pela 

EJE/TSE e EJE/MG, na cidade de Belo Horizonte/ MG, nos dias 29 e 30 de setembro. 

 Congresso Internacional de Direito Eleitoral — promovido pela EJE/TSE e 

EJE/SP, na cidade de São Paulo/SP, entre os dias 09 e 11 de novembro. 

 Reunião de Diretores e Coordenadores das Escolas Judiciárias Eleitorais ocorrida 

na cidade de São Paulo/ SP, no dia 10 de novembro, ocasião na qual foi deliberada a 

criação do Colégio de Diretores das Escolas Judiciárias Eleitorais, sendo escolhida, por 

aclamação, a Diretora da EJE/BA, Desa. Cynthia Maria Pina Resende, como Secretária-

Geral do referido órgão colegiado. 

 

ANO DE 2012 

 

PROJETO ELEITOR DO FUTURO (2012) 

 Seleção das escolas participantes da edição 2012 do projeto, que irá passar por 

uma reestruturação, para fins de interiorização do programa, através de oferecimento de 

curso à distância aos servidores do interior, pela Coordenadora da EJE e Coordenadora 

Executiva do Projeto Eleitor do Futuro, Profa. Elke Petersen. 

 

AÇÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EJE/BA (2012) 



 Realização, em parceria com a UPB — União dos Municípios da Bahia, do 

"Fórum de Debates Eleições 2012: Condutas Vedadas e Outros Aspectos da Legislação 

Eleitoral", no dia 24 de janeiro, no Centro de Convenções da Bahia, evento que contou 

com um público de mais de 2.000 pessoas entre pré-candidatos ao pleito eleitoral de 

2012, bem como assessores jurídicos e demais interessados pelo tema das eleições 2012. 

 

 Lançamento, no evento "Fórum de Debates Eleições 2012: Condutas Vedadas e 

Outros Aspectos da Legislação Eleitoral', do dia 24 de janeiro, da EJE ONLINE, portal 

na internet, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia e Informática deste TRE, em 

parceria com a EJE, para oferecimento de cursos de Direito Eleitoral, voltado ao público 

externo, sendo o primeiro curso o Introdução ao Registro de Candidatura, que contou 

com a colaboração da SJU (programação em anexo). 

 

 Promoção, em parceria com a UPB - União dos Municípios da Bahia, da 1 a 

Edição Regional do "Fórum de Debates Eleições 2012: Condutas Vedadas e Outros 

Aspectos da Legislação Eleitoral", no dia 16 de março, na cidade de Vitória da 

Conquista/ BA, tendo a coordenadora da EJE proferido palestra sobre a "Lei da Ficha 

Limpa", evento que contou com um público de mais de 500 pessoas entre précandidatos 

ao pleito eleitoral de 2012, bem como assessores jurídicos e demais interessados pelo 

tema das eleições 2012. 

 

 Realização, em parceria com a EJE/TSE, do IV CONGRESSO REGIONAL DE 

ESCOLAS JUDICIÁRIAS ELEITORAIS, evento que ocorreu no auditório do TRE/BA, 

nos dias 29 e 30 de março, contando com a participação de grandes nomes do cenário 

eleitoralista brasileiro e estrangeiro, tendo sido transmitido, simultaneamente, para os 

cartórios eleitorais do interior do Estado. 

 

 Organização da Reunião de Diretores e Coordenadores das Escolas Judiciárias 

Eleitorais — ocorrida na cidade de Salvador/ BA, no dia 29 de março, onde se discutiu 

os novos rumos das escolas para o ano de 2012 e composição das comissões temáticas 

integradas pelas EJEs, figurando a escola da Bahia na comissão de "Ações de Cidadania"  

 

 Participação da Diretora da EJE, Desa. Cynthia Resende, do primeiro programa 

da TV TRE, lançado pela ASCOM do TRE da Bahia no canal YOUTUBE, onde a 



mesma foi entrevistada a respeito do sucesso do IV Congresso Regional de Escolas 

Judiciárias Eleitorais, promovido por esta EJE e pela escola do TSE, na cidade de 

Salvador em 29 e 30 de março. 

 

 Realização, em parceria com a UPB - União dos Municípios da Bahia, da 2 a 

Edição Regional do "Fórum de Debates Eleições 2012: Condutas Vedadas e Outros 

Aspectos da Legislação Eleitoral", no dia 13 de abril, na cidade de Irecê/ BA, evento que 

contou com um público de mais de 500 pessoas entre pré-candidatos ao pleito eleitoral 

de 2012, bem como assessores jurídicos e demais interessados pelo tema das eleições 

2012. 

 

 Promoção, em parceria com a UPB - União dos Municípios da Bahia, da 3 a 

Edição Regional do "Fórum de Debates Eleições 2012: Condutas Vedadas e Outros 

Aspectos da Legislação Eleitoral", no dia 27 de abril, na cidade de Ilhéus/ BA, tendo a 

coordenadora da EJE proferido palestra sobre a "Lei da Ficha Limpa", evento que contou 

com um público de mais de 400 pessoas entre pré-candidatos ao pleito eleitoral de 2012, 

bem como assessores jurídicos e demais interessados pelo tema das eleições 2012. 

 

 Proposta da Diretora da EJE, em abril de 2012, para instituir Grupo de Trabalho 

da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, voltado a realizar estudos acerca da 

implementação de novas ações referentes à capacitação de público externo (magistrados, 

promotores eleitorais, advogados, estudantes e público em geral), e aos projetos sociais 

na área de educação para a cidadania; bem como para fazer representar a Diretora da EJE 

em eventos promovidos na esfera eleitoral aos quais, eventualmente, não possa 

comparecer pessoalmente, pleito que foi atendido pela Portaria da Presidência no 216, de 

25 de abril de 2012. 

 

PARTICIPAÇÕES DA EJE/BA EM ENCONTROS, CURSOS, REUNIÕES E 

CONGRESSOS (2012) 

 

 Encontro Regional dos Vereadores da Bahia- promovido pela UVB, União dos 

Vereadores da Bahia, no dia 03 de maio, no auditório da UPB, ocasião na qual a 

Coordenadora da EJE/BA, Elke Petersen, representando a Diretora da escola, participou 

do evento, compondo a Mesa de Debates sobre a Atuação da Mulher na Política. 



 Terceiro Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral promovido pelo IBRAD, 

IPRAD, e UNIBRASIL, realizado de 17 a 19 de maio de 2012 na cidade de Curitiba-PR. 

 

 

CONCLUSÃO 

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, ao longo da gestão da sua atual Diretora, Desa. 

Cynthia Maria Pina Resende, sob a coordenação da analista judiciária, Elke Petersen, 

assumiu um importante papel na estrutura do TRE/BA e no cenário das escolas 

judiciárias de todo o País, servindo de referencial para as outras EJEs regionais. 

As ações promovidas durante os anos de 2010 e 2011 refletiram, positivamente, no 

próprio plano estratégico do tribunal, senão vejamos: no ano de 2010, a EJE/BA realizou 

06 ações de cidadania; contribuiu para a formação do "índice de promoção de valores 

éticos" pelo tribunal, com 02 das 04 ações realizadas pelo TRE; e por fim, a atuação da 

EJE impactou no "índice de parcerias com resultados concretos", uma vez que foi a 

unidade responsável por 08 das 73 parcerias concretizadas por todo o tribunal. 

Esse resultado lhe rendeu a satisfação de ver o Projeto Eleitor do Futuro, pela primeira 

vez, figurar, no ranking da "Priorização das Ações Estratégicas para 2012" do TRE/BA, 

em 14 0 lugar, num universo de 20 ações escolhidas, ficando até mesmo na frente de 

ações de TI, do Serviço de Ouvidoria, entre outros, conforme o relatório de gestão 

estratégica de 2010. 

Já em 2011, o relatório respectivo aponta um acréscimo de 10 novas parcerias no "índice 

de parcerias com resultados concretos" em relação ao ano de 2010, todas elas realizadas 

pela EJE/BA; e a contribuição da escola com 02 ações das 04 que formaram o "índice de 

promoção de valores éticos". 

A EJE/BA também ajudou a compor o percentual do "número de pessoas beneficiadas 

pelos projetos sociais" do tribunal, ao estar à frente do desenvolvimento do Projeto Eleitor 

do Futuro, bem como contribuiu para a realização do "índice de matérias institucionais 

positivas", dado o volume intenso de suas ações em prol de todos os cidadãos baianos na 

sua área especifica de atuação, veiculados pela ASCOM deste tribunal. 

 

Tudo isso fez com que a EJE/BA seja, cada vez mais, requisitada para a realização de 

novas atividades e para a celebração de novas parcerias para o ano de 2012, inclusive 



com instituições internacionais. 

A atuaçäo, enfim, desta escola conferiu-lhe um status de excelência tanto dentro do 

TRE/BA como no mundo institucional das escolas judiciais vinculadas a tribunais de 

todo o Brasil. Isso foi fruto do trabalho sério e incansável dos seus componentes, que, 

embora com uma estrutura ainda precária, acreditam que o futuro do nosso País está na 

educação e igualdade de oportunidades para todas as pessoas que compõem a sociedade 

brasileira. 


