
 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA EJE- BA - 2013 

 
A Escola Judiciária Eleitoral tem como missão fomentar a construção da cidadania 
através da educação, promover o aprimoramento dos conhecimentos jurídicos de 
magistrados, promotores, estudantes e profissionais atuantes na seara do Direito 
Eleitoral, bem como esclarecer os demais segmentos da sociedade e interessados acerca 
dos temas afetos à Justiça Eleitoral.  
Para cumprir o seu papel institucional, esta unidade do Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia realizou em 2013, as seguintes atividades: 
 
1. PROJETO ELEITOR DO FUTURO 
 
O Projeto Eleitor do Futuro visa fomentar a conscientização dos futuros eleitores, na 
faixa etária de 10 a 17 anos, acerca da sua importância no processo político-eleitoral, o 
que vai além do ato de votar, e, sobre os seus direitos e deveres como cidadãos. O 
Projeto Juventude, Voto e Cidadania, criado com o mesmo objetivo, foi incorporado ao 
Eleitor do Futuro em agosto de 2013, ampliando a faixa etária deste. 
 
1.1. “Visita guiada ao TRE-BA” e “Rumo ao interior do estado” 
 
O formato de apresentação do projeto intitulado “Visita guiada ao TRE”, continuou 
acontecendo durante este ano, com palestras, projeção de vídeos, simulação de votação 
em urna eletrônica, distribuição de cartilha educativa, além da visita ao Memorial, 
Central de Atendimento ao Público e Cartórios eleitorais. As Escolas Municipais CIEP 
Piratini e Vivaldo da Costa Lima e as Estaduais Álvaro Augusto da Silva e Antônio 
Carlos Magalhães participaram das visitas, totalizando 163 estudantes atendidos, que 
apreciaram muito as visitas, pois conheceram a sede do Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia, aprenderam que esta é a Casa da democracia, e que está à disposição do povo.   
No primeiro semestre de 2013, o projeto foi inovado com o direcionamento também 
para o interior do estado. Visitou os municípios de Posto da Mata, Laje, São Gabriel e 
Paratinga, em parceria com o Projeto “TRE perto de você”, atendendo um total de 430 
estudantes de escolas públicas. Experiência válida, já que o projeto passou a ser mais 
divulgado, aproximando a Justiça Eleitoral da sociedade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.2. I Concurso de redação da EJE-BA 
 
A Escola Judiciária Eleitoral, com o objetivo de envolver de forma lúdica os jovens 
estudantes em uma campanha que os estimulasse à reflexão com o tema “Em que cidade 
eu quero viver?”, promoveu o I Concurso de redação do TRE-BA, no âmbito do projeto 
Eleitor do Futuro, que contou com a participação das escolas que participaram do 
mesmo no 1º semestre deste ano (Escolas Municipais CIEP Piratini e Vivaldo da Costa 
Lima e Estadual Álvaro Augusto da Silva). Foi uma experiência muito boa, tendo em 
vista que através da escrita, os estudantes puderam expressar seus anseios com o tema 
proposto. 
A Coelba (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia) colaborou doando 03 
“tablets” para premiar as três melhores redações, que foram escolhidas por uma 
comissão formada por servidores deste Tribunal.  
A entrega dos prêmios ocorreu no dia 08/10/2013, e contou com as apresentações do 
Coral do TRE-BA e de encenação teatral de servidores da casa. A Escola que obteve 
maior número de redações selecionadas pela Comissão julgadora foi premiada com um 
DVD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Semana do Jovem Eleitor (21 à 25/10/2013) 
 
O Tribunal Superior Eleitoral lançou em outubro de 2013 uma campanha intitulada 
“Semana do Jovem Eleitor” com o intuito de estimular o alistamento eleitoral dos 
jovens entre 16 e 18 anos.  
No TRE-BA, a campanha contou com o apoio da Escola Judiciária Eleitoral, da 
Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial e da Comissão do projeto “TRE Perto 
de Você”. 
O TRE-BA foi aos Colégios Estaduais: Centro Estadual de Educação Profissional em 
Gestão Severino Vieira, Antônio Carlos Magalhães e Alfredo Magalhães, com o 
objetivo de tornar mais acessível os serviços da Justiça Eleitoral aos jovens na faixa 
etária de 16 a 18 anos de idade. Tendo em vista o pouco tempo em que foi organizada a 
programação para a este evento, e contando com os contratempos do feriado do dia dos 
comerciários (21/10) e paralisação de merendeiras (22/10), a avaliação foi positiva, pois 
os projetos do TRE-BA, Eleitor do Futuro e TRE perto de você, foram divulgados, além 
do que, cerca de 150 jovens entre 16 e 18 anos fizeram o alistamento eleitoral. 
Servidoras da EJE apresentaram palestras acerca da importância do voto e sobre a urna 
eletrônica para aproximadamente 200 estudantes. 
Com o objetivo de estimular o jovem eleitor a refletir sobre sua participação no 
processo democrático ocorreu, no dia 24/10, uma “Mesa Redonda” com o tema: “Qual o 
papel do jovem na política?”, no Auditório do TRE-BA, finalizando a programação da 
“Semana do Jovem Eleitor”. 
O evento contou com a participação do professor Jaime Barreiros Neto, que fez o papel 
de moderador, e explanou sobre: “O que é democracia?”, e dos jornalistas Biaggio 
Talento (repórter de política do jornal A Tarde) e Jairo Costa Júnior (colunista de 
política do jornal Correio) que expuseram acerca de questões ligadas ao tema. 
A presença de 77 estudantes, alunos das escolas estaduais Zumbi dos Palmares e 
Polivalente de Amaralina e do Colégio Módulo foi muito enriquecedora, com grande 
participação através de perguntas. 
A duração do evento foi de aproximadamente 2h, e após o encerramento, alguns alunos 
da Escola Zumbi dos Palmares fizeram o alistamento eleitoral na Central de 
atendimento do Tribunal. 
 
 

 



 

 
 
1.4. Eleitor do Futuro levou informações aos alunos do Projeto Canarinho  
 
O projeto Eleitor do Futuro inovou também participando de outro projeto social, 
levando informações aos alunos do Projeto Canarinho que consiste em uma parceria do 
Instituto IRIS com o Esporte Clube Ypiranga, com a intenção de promover a cidadania 
através de atividades esportivas e recreativas com patrocínio da Petrobras, para crianças 
e adolescentes, utilizando a sede do Clube Ypiranga. 
No dia 07/11, a equipe da EJE proferiu palestras, nos turnos da manhã e da tarde, acerca 
de cidadania, democracia e importância do voto, e sobre a urna eletrônica, além de 
apresentação teatral com a servidora Salete Saraiva, para 83 alunos do Projeto 
Canarinho, os quais tiveram a oportunidade de participar de votação simulada na urna 
eletrônica. A ideia de apresentar o Eleitor do Futuro para outros projetos sociais é 
expandir a transmissão de informações sobre a função da Justiça Eleitoral, democracia, 
e cidadania, visando fomentar a conscientização dos jovens acerca da sua importância 
no processo político-eleitoral, o que vai além do ato de votar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.5. Eleitor do Futuro participou da 1ª Feira de Cidadania promovida pela Justiça 
Federal 
 
As equipes do projeto TRE Perto de Você e da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-BA), do 
TRE-BA, participaram da 1ª Feira de Cidadania de Sussuarana, promovida pela Justiça 
Federal e pelo Centro de Direitos Humanos Franco Pellegrini (CEDHU), que atende à 
comunidade. 
No sábado (30/11), servidora da EJE-BA ministrou palestra sobre a função da Justiça 
Eleitoral, a importância do voto e o exercício da cidadania, com projeção de vídeo e 
distribuição de cartilha educativa, na Escola Municipal Acelino Maximiano para cerca 
de 30 crianças e adolescentes. 
 

 
 
2. AÇÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA EJE-BA 
 
2.1. Curso Online de Introdução ao Direito Constitucional 
 
Elaborado pelo Núcleo de Educação a Distância do TRE-BA em parceria com o analista 
judiciário do Tribunal, Jaime Barreiros Neto, e criado originalmente para capacitação 
dos servidores da Corte, o Curso de Introdução ao Direto Constitucional, em formato de 
diálogo, foi oferecido ao público externo pelo site ejeonline.tre-ba.gov.br, durante o 
período de 15 a 24/07/2013 
Realizado todo pela internet e recomendando a média de uma hora diária de estudos, o 
curso foi oferecido gratuitamente a todos que se inscreveram no site, dando direito a 
certificado, porém sem tutoria. 
O lançamento do curso aconteceu no dia 09/07, e esgotou o número de inscritos, na 
manhã do dia seguinte, 10/07. Em menos de 24 horas, 400 inscrições foram feitas. Com 
a alta procura, a EJE estendeu as 100 vagas oferecidas inicialmente para atender às 
demandas de inscrições. 

 

2.2. Workshop de Direito Processual Civil e Eleitoral  
 
Servidores do TRE-BA e público externo (150 inscritos) participaram, em 14/08, 
durante todo o dia, do Workshop de “Direito Processual Civil e Eleitoral”, promovido 



pela Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE-BA), juntamente com a Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de Servidores (COEDE/EFAS).  
O evento foi muito procurado por estudantes, operadores do Direito e também por 
servidores da Casa, contou com a apresentação do Doutor em Direito pela UFBA, 
Antônio Adonias, que explanou sobre “causas repetitivas e precedentes judiciais no 
Projeto do Novo Código de Processo Civil”, além da Professora Paula Sarno que deu 
continuidade ao tema discorrendo sobre “Direito Probatório no Projeto do Novo Código 
de Processo Civil”. 
O antigo Chefe da Seção de Contas Partidárias do TRE-BA e especialista em Direito 
Público, Joseph Rodrigues, tratou dos limites legais de doações financeiras em 
campanhas eleitorais. A abordagem seguinte foi desenvolvida pelo Juiz Federal, Fábio 
Roque, que tratou sobre crimes e processos penais eleitorais.   
O Procurador Regional Eleitoral, Sidney Madruga, encerrou o evento, debatendo acerca 
de propaganda eleitoral e partidária, limites das práticas e consequências quando 
realizadas em desacordo com a lei. 

 

3. PARTICIPAÇÂO DA EJE-BA EM ENCONTROS E CURSOS  
 

3.1. Encontro Nacional de Diretores das Escolas Judiciárias Eleitorais: 

A EJE do TRE da Bahia participou do Encontro Nacional de Diretores das Escolas 
Judiciárias Eleitorais, realizado em Recife, nos dias 04 e 05/07/2013, que contou com a 
presença de representantes de 24 estados da federação. 
As atividades do dia 04/07 foram: a eleição da Comissão Executiva do Colégio de 
Dirigentes das EJEs (CODEJE); a apresentação das sugestões de logomarcas do Colégio 
e votação para a escolha da vencedora e a elaboração do estatuto do referido órgão. 
A programação do dia 05/07, contou com as apresentações da minuta do Estatuto do 
Colégio para aprovação, e em seguida dos Projetos das EJEs. A chefe da EJE-BA expôs 
sobre os formatos do Projeto Eleitor do Futuro durante o primeiro semestre de 2013, 
como “visita guiada ao TRE” e da ida para o interior do estado, além das informações 
sobre os projetos em andamento: Curso de Introdução ao Direito Constitucional e 
Workshop de Direito Processual Civil e Eleitoral. 
Os principais acontecimentos do encontro foram consignados em Carta Recife, 
encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, para ciência. 
O CODEJE foi criado com a missão institucional de, entre outras tarefas, elencar e 
orientar as demandas das escolas judiciárias eleitorais, representando-as perante as 
instituições permanentes, a começar pelo TSE. 



3.2. II Reunião do Colégio de Dirigentes das EJEs (CODEJE): 

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia participou da II Reunião do Colégio de 
Dirigentes das EJEs (CODEJE), que ocorreu nos dias 13 e 14/11/2013, no Rio de 
Janeiro (RJ), e apresentou as atividades desenvolvidas pela escola no segundo semestre 
deste ano. Entre outros temas, o encontro debateu a atualização do andamento do 
Processo Administrativo 18.879, que trata da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para a reestruturação das Escolas Judiciárias Eleitorais. 
Os participantes acompanharam a palestra do Ministro do TSE Henrique Neves, que 
aconteceu no Plenário do TRE do Rio de Janeiro.  
No segundo dia do Encontro houve a apresentação dos projetos das EJEs na Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj). 
 
 


