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APRESENTAÇÃO 
 

  
 O presente Relatório refere-se às ações empreendidas pela Escola Judiciária 
Eleitoral da Bahia (EJE/BA) no ano de 2017, na esteira das diretrizes insculpidas no art. 
8º, inciso XLII, da Resolução Administrativa n.º 1/2017, e dispositivos da Resolução 
Administrativa n.º 5/2013. 
 
 Importante inovação ocorreu já no início do primeiro semestre, com a 
ampliação do raio de abrangência do Projeto Eleitor do Futuro, de grande relevo social, 
que passou a ser desenvolvido em escolas no interior do estado.  
 
 Durante o ano de 2017, 6.458 (seis mil quatrocentos e cinquenta e oito) 
alunos, de escolas municipais e estaduais, foram beneficiados com o Projeto, sendo que, 
deste total, 2.389 (dois mil trezentos e oitenta e nove) estudantes de escolas localizadas 
nos municípios de Porto Seguro, Eunápolis, Juazeiro, Barreiras, Ilhéus, Itabuna, Mata 
de São João, Inhambupe, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Cravolândia, Santa 
Inês, Candeias e Itaparica. 
 
 Sob outro ângulo, na busca da consolidação de seu papel como propulsora 
de conhecimentos para os operadores do Direito Eleitoral, a EJE/BA promoveu cursos e 
palestras, contribuindo para a capacitação de magistrados, promotores, servidores e 
demais interessados, inclusive universitários. 
 
 Nesse contexto, a Escola, atenta à sua missão, realizou três cursos, dentro do 
Projeto Jornadas Eleitorais, com carga horária de 8 (oito) horas, com os temas 
“Financiamento Eleitoral e Reforma Política”, “Reforma Eleitoral: Sistemas Eleitorais e 
suas possíveis alterações” e ‘Aplicação do Novo CPC no Processo Eleitoral”. Além 
disso, dando continuidade a projeto de capacitação do quadro de servidores do Tribunal 
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em Direito Eleitoral, a EJE ofereceu, mediante processo seletivo, 07 (sete) novas bolsas 
de estudos em cursos de especialização, nas modalidades presencial e EAD, as quais se 
somaram às bolsas remanescentes, concedidas em 2016.  
 

Ademais, a EJE/BA continuou desenvolvendo o Projeto “Sextas Culturais”, 
em regra na primeira sexta-feira do mês. Entre março e outubro, foram promovidas 8 
(oito) edições, sempre na sala de sessões, com transmissão ao vivo para todos os 
interessados, fato que potencializou, substancialmente, o raio de alcance da referida 
ação institucional.   

 
 No âmbito do seu eixo de pesquisa e publicações, a EJE/BA, com o 

desiderato de continuar fomentando a produção científica, notadamente em Ciência 
Política, Filosofia Política, Sociologia Política e Direito Eleitoral, publicou o terceiro 
número da Revista Jurídica Populus, no mês de novembro, contando, mais uma vez, 
com a colaboração de articulistas de várias regiões do país.  

 
Finalizando as atividades em 2017, a Escola promoveu o I Simpósio de Direito 

Eleitoral da EJE/BA, nos dias 23 e 24 de novembro, no auditório do Tribunal Regional 
Eleitoral. 

 
 Indene de dúvidas que a EJE/BA, muito embora ainda não conte com a 
estrutura administrativa prevista na regulamentação de regência, não tem poupado 
esforços para continuar viabilizando a execução dos seus relevantes misteres, zelando 
pelo atendimento de seus três eixos de atuação, a saber: cidadania, capacitação e 
pesquisa. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS  
 

1. EIXO CIDADANIA  
 

1.1 PROJETO ELEITOR DO FUTURO – EDUCAÇÃO PARA A CIDADAN IA 
 

1.1.1  Parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Salvador 

 Em 15 de fevereiro, a EJE/BA reuniu-se com a gerente de currículo e a 
supervisora da Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, além de 
representantes de 24 (vinte e quatro) escolas municipais, a fim de incentivar o 
envolvimento de gestores e docentes no Projeto Eleitor do Futuro, visando ao 
desenvolvimento, de forma interdisciplinar, de atividades pontuadas, atinentes aos 
temas propostos: Cidadania, Democracia, Importância do Voto, Eleições e Participação 
Política. Na ocasião, foi elaborado o cronograma anual de visitação às escolas e 
apresentados totens intitulados “Pelos Caminhos do Voto”, elaborados pelo Centro de 
Memória do TRE/BA, que passaram a ser expostos, de forma itinerante, em diversas 
escolas interessadas.  
 

              
 
  Em continuidade à parceria, desde o início do ano, foram visitadas, na 
capital, 34 (trinta e quatro) escolas municipais. Durante os encontros, os servidores da 
Escola Judiciária realizaram exposições dialogadas com exibição de vídeos e slides, 
além de oficinas voltadas para a conscientização dos alunos sobre a importância e as 
consequências do voto refletido, finalizando com a votação simulada na urna eletrônica.  
 
  A tabela apresentada a seguir reflete o rol das escolas municipais da capital 
que receberam o Projeto Eleitor do Futuro em 2017, e o número de estudantes 
atendidos, correspondente a 1.640 (mil seiscentos e quarenta) alunos. 
 

DATA ESCOLA  ALUNOS 
28/mar Escola Municipal Elysio Athayde 54 
30/mar Escola Municipal Padre Norberto 78 
04/abr Escola Municipal Prof. Claudio Veiga 54 
06/abr Escola Municipal Luiza Mahim 45 
11/abr Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo 18 
18/abr Escola Municipal Cidade de Jequié 35 
25/abr Escola Municipal Amélia Rodrigues 56 
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27/abr Escola Municipal Hildete Lomanto 39 
09/mai Escola Municipal Clériston Andrade 34 
18/mai Escola Municipal Pirajá da Silva 27 
23/mai Escola Municipal Ivone Vieira Lima 33 
25/mai Escola Municipal Santa Rita 13 
30/mai Escola Municipal Manoel Henrique Barradas 112 
08/jun Escola Municipal Prof. Maria José de Paula 33 

12/jun Escola Municipal Julieta Calmon 24 

13/jun Escola Municipal Adroaldo Ribeiro Costa 54 

6/jul Escola Municipal D. Arlete Magalhães 92 

13/jul Escola Municipal de Periperi 27 

20/jul Escola Municipal 2 de julho 27 

25/jul Escola Municipal Barbosa Romeo  25 

26/jul Escola Municipal Hilberto Silva 29 

27/jul Escola Municipal Nova Sussuarana 59 

08/ago Escola Municipal Allan Kardec 42 

10/ago Escola Municipal Fazenda Coutos 27 

15/ago Escola Municipal Helena Magalhães 51 

21/ago Escola Municipal Ernesto Mourão de Sá 15 

22/ago Escola Municipal Antonio de Carvalho Guedes 41 

24/ago Escola Municipal Visconde de Cayru 35 

29/ago Escola Municipal Roberto Santos 40 

30/ago Escola Municipal de Pituaçu 60 

19/set IMEJA- Inst.Munic. De Ed. José Arapiraca. 144 

27/set Escola Municipal Prof. Manoel de Almeida Cruz 55 

03/out Escola Municipal Antonio de Carvalho Guedes 30 

19/out Escola Municipal Ilha de Maré 89 

05/dez Escola Municipal Pirajá da Silva 23 

05/dez Escola Municipal Visconde de Cairú 18 

05/dez Escola Municipal Nova Sussuarana 2 

 
Além disso, dando continuidade ao Projeto nas escolas, os professores de 

diversas unidades desenvolveram atividades, ao longo do ano, sendo contemplados 
1.938 (mil novecentos e trinta e oito) alunos. 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROFESSORES - PROJETO ELEITOR 
DO FUTURO 
 
DATA/MÊS ESCOLA  ALUNOS 
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Maio / Jun Escola Municipal Luíza Mahim 197 
08/ago Escola Municipal Prof. Maria José de Paula Moreira 24 
10/ago Escola Municipal de Fazenda Coutos 117 
29/ago Escola Municipal Professor Manuel de Almeida Cruz 93 
Agosto Escola Municipal de Pituaçu 63 
29/set Escola Municipal 2 de Julho 35 

1º Semestre Escola Municipal Ivone Vieira Lima 130 
1º semestre Escola Municipal Adroaldo Ribeiro Costa 150 
1º semestre Escola Municipal Elysio Athayde 95 

2º semestre Escola Municipal Almirante Ernesto de Mourão Sá 50 

2º semestre Escola Municipal Professor Claudio Veiga 30 

2º semestre Escola Municipal Dona Arlete Magalhães 32 

2ª unidade Escola Municipal Amélia Rodrigues 123 

2º semestre Escola Municipal Helena Magalhães 92 

2ª e 3ª 
unidades 

Escola Municipal Santa Rita 102 

3ª unidade Escola Municipal Pirajá da Silva 400 

3ª unidade  Escola Municipal Antonio de Carvalho Guedes 104 

3ª e 4ª 
unidades 

Escola Municipal Ilha de Maré 85 

3ª e 4ª 
unidades 

Escola Municipal de Periperi 16 

 
 

                                
             Escola Municipal Padre Norberto                                                    Escola Municipal Manoel Henrique Barradas 
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               Escola Municipal Julieta Calmon                                           Escola Municipal Elysio Athayde 

                   
                     Escola Municipal Amélia Rodrigues                                 Escola Municipal Adroaldo Ribeiro Costa 
 

1.1.2  Curso “Estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação”  
 
A EJE/BA realizou, no dia 17 de março, treinamento para cerca de 40 

(quarenta) professores da rede municipal de ensino, parceiros do Projeto Eleitor do 
Futuro. Com o tema “Estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação”, o curso foi 
ministrado pelo Professor Erisevelton Lima, doutor em Educação, com ênfase em 
Avaliação, e especialista em Administração Educacional e, teve como conteúdo, “Os 
elementos do Ensinar e do Aprender”, “Avaliação Formativa” e “Processo de Ensino 
com Crianças e Adolescentes”. 

 
 Com carga horária de 04 horas, os participantes foram divididos em duas 

turmas, sendo uma pela manhã e outra pela tarde. Além dos professores, estiveram 
presentes gestores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino de 
Salvador. 

1.1.3  Parceria com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia  

 Em 2017 houve inovação da parceria com a Secretaria de Educação 
Estadual na promoção do Projeto Eleitor do Futuro. 
 

Em reunião realizada no dia 14 de fevereiro com a Diretora de Educação 
Básica da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, Edileuza Neris, ficou acordado 
que seriam selecionados estudantes do ensino médio, com idade superior a 15 anos e 
que não possuíssem título eleitoral para visitas guiadas ao TRE/BA. 

 
Desta forma, a EJE/BA começou a receber, a partir de abril, estudantes do 

ensino médio das escolas estaduais, na sede deste Regional. Na programação, os alunos 
iniciam a visita assistindo a palestra sobre o exercício da democracia e o funcionamento 
da Justiça Eleitoral, ministrada por servidor da Escola. Após, são conduzidos ao Centro 
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de Memória, quando são apresentados à história da Justiça Eleitoral, que se confunde 
com a história do desenvolvimento da democracia no País. Por fim, os que não possuem 
título eleitoral são conduzidos a um dos cartórios para realizar o alistamento. 

 
Durante o ano de 2017, foram contemplados 491 (quatrocentos e noventa e 

um) alunos de sete escolas estaduais. 
 

DATA ESCOLA  ALUNOS 
26/abr Escola Estadual Pau da Lima 24 
10/mai Escola Estadual Mestre Paulo dos Anjos 24 
07/jun Escola Estadual Duque de Caxias 29 

19/jul Colégio Estadual Batista Neves 20 

20/set Colégio Estadual Daniel Lisboa 20 

25/out Colégio Estadual Professora Angelita Moreno 34 

09/nov Colégio Estadual Luis Eduardo Magalhães 340 

                          
 

                
                     Colégio Estadual Pau da Lima                                                Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos 

                            

                       
                                                   Colégio Estadual Duque de Caxias                                                                     

 

1.1.4 Parceria com Secretarias Municipais da Educação de municípios localizados 
no interior do estado. Interiorização do Projeto Eleitor do Futuro 
 

A interiorização do Projeto Eleitor do Futuro teve início com sua 
apresentação, na sede do Tribunal, aos juízes das zonas eleitorais responsáveis pelo 
cadastramento biométrico. As reuniões foram realizadas nos dias 11 e 12 de maio de 
2017, ocasião em que aderiram voluntariamente os magistrados das zonas de Tucano, 
Barra do Choça, Brumado, Valença e Santo Antônio de Jesus.  
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Definidos os municípios participantes do projeto, a EJE/BA iniciou visitas  

a escolas indicadas pelas respectivas secretarias municipais de educação (pelo menos, 
uma escola do 6º ao 9º ano do ensino fundamental por município), ocasiões em que a 
servidora da EJE/BA Adriana Passos realizou exposições dialogadas com os estudantes, 
apresentou slides, distribuiu cartilhas educativas e promoveu votações simuladas com o 
sistema de treinamento da urna eletrônica.  

 
Durante os encontros, foi sugerida a elaboração, sob a orientação dos 

professores, de  murais interativos, intitulados “Projeto Eleitor do Futuro”, com 
exposições sobre os temas abordados, além de trabalhos produzidos pelos estudantes, 
como desenhos, textos e cartazes, permitindo que todos conheçam e participem do 
Projeto.  

 
 Importa ressaltar que essa ação representa também um recurso didático para 
que os professores possam ajudar seus alunos a desenvolver a competência leitora e 
escritora, tornando a aprendizagem significativa. 
 
 Foram, ainda, distribuídos entre os professores o Livro do Educador do 
TRE-CE e texto para montagem de peça teatral, além dos textos “analfabeto político”, 
“cidadão como fiscal” e “cordel”.  
 
 Daí em diante, as escolas passaram a gerenciar os temas dentro de sua rotina 
pedagógica, sendo orientadas pela Escola Judiciária Eleitoral, sempre que necessário. 
 
 Os encontros no interior do Estado contaram, na maioria das vezes, com a 
participação do Presidente do Tribunal, grande incentivador do Projeto. Além disso, os 
juízes eleitorais foram convidados previamente e acompanhar a referida apresentação. 
 

Desde que o Projeto foi implementado no interior do estado, já foram 
beneficiados 2.389 (dois mil trezentos e oitenta e nove) alunos, de 26 (vinte e seis) 
escolas, localizadas em 14 (quatorze) municípios. 
 

DATA ESCOLA  ALUNOS 
18/mai Escola Municipal Álvaro Henrique-Porto Seguro 87 
19/mai Escola Municipal Porto Seguro-Porto Seguro 99 
19/mai Escola Municipal Anésia Guimarães - Eunápolis 40 
19/mai Escola Municipal Humberto de Campos - Eunápolis 106 

12/jun Colégio Municipal Paulo VI-Juazeiro 
124 
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19/jun Escola Municipal Eurides Sant’Anna-Barreiras 76 

19/jun Escola Municipal Padre Vieira-Barreiras 72 

19/jun Escola Municipal Cleonice Lopes-Barreiras 28 

05/jul 
Escola Municipal Geraldo Dias de Souza – Feira de 

Santana 
88 

05/jul 
Escola Municipal Clóvis Ramos Lima - Feira de 

Santana 
39 

28/jul 
Escola Municipal Célia Goulart de Freitas - Mata de 

São João 
53 

03/ago Escola Municipal Flávio Simões - Itabuna 37 

03/ago 
Complexo Integrado de Educação de Itabuna (CIEI) - 

Itabuna 
41 

03/ago Instituto Municipal de Itabuna (IMEAM) - Itabuna 37 

04/ago Escola Municipal Princesa Isabel - Ilhéus 61 

04/ago Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavigne - Ilhéus  86 

08/ago Escola Municipal Paulo Freire – Vitória da Conquista 141 

09/ago Escola Municipal Paulo Setúbal – Vitória da Conquista 66 

31/ago Escola Municipal Dr. Luís Coelho - Inhambupe 194 

31/ago Escola Municipal Dr. Sátiro Dias - Inhambupe 22 

01/set Escola Municipal John Kennedy - Inhambupe 125 

17/out Escola Municipal Julieta Pontes Viana - Candeias 36 

17/out Escola Municipal Conselheiro Luiz Viana-Candeias 100 

27/out 
Escola Municipal Benedito de Oliveira Barros - 

Itaparica 
31 

17/nov Escola Municipal de Cravolândia - Cravolândia 400 

17/nov Colégio Estadual ACM-Santa Inês 200 

 

                                
Escola Municipal Porto Seguro-Porto Seguro                                   Colégio Municipal Paulo VI - Juazeiro                   
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Escola Municipal Eurides Sant’Anna- Barreiras 

 
Ainda no de 2017, o Projeto recebeu, na sede do Tribunal, jovens que vivem 

em instituições de acolhimento, oportunidade em que participaram de palestras, oficinas 
e, ao final, realizaram alistamento eleitoral.  

 

08/nov CAASAH - Casa de Apoio e Assistência 14 

08/nov Centro Nova Semente 01 

08/nov ICAJ - Instituição Cristã de Amparo ao Jovem 01 

08/nov Lar Pérolas de Cristo 12 

08/nov                     Fundação Cidade Mãe  12 

 

1.2  PROJETO UNIVERSITÁRIO CIDADÃO 
 

O Projeto Universitário Cidadão, coordenado pela Escola Judiciária 
Eleitoral, tem como objetivo aproximar a comunidade acadêmica, especialmente do 
curso de Direito, da Justiça Eleitoral, inclusive por meio de visitas acadêmicas ao 
TRE/BA. 

 
Na oportunidade, os universitários assistem a palestras sobre temas 

relacionados com o Direito Eleitoral, acompanham a sessão de julgamento do Pleno, 
conhecem um pouco da história da Justiça Eleitoral, em visita ao Memorial, assim como 
do funcionamento dos serviços administrativos. 

 
Em 2017 foram acolhidas as visitas das Faculdades abaixo enumeradas, com 

a participação de 142 (cento e quarenta e dois) alunos. 
 
 Em 13/03 – Faculdade Maurício de Nassau- 38 alunos 

Em 20/03 – Faculdade Estácio FIB- 42 alunos 
Em 29/05 – UNIME- 17 alunos 
Em 11/10– UNIRB- 45 alunos 
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        Em 13/03 – Faculdade Maurício de Nassau                                                     Em 29/05 – Faculdade UNIME 
 

1.3 V CONCURSO DE REDAÇÃO 
 

Promovido pela EJE/BA em parceria com a Diretoria Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação do Salvador (SMED), o V Concurso de Redação, 
cujo tema foi “qualidades que o cidadão deve ter para se candidatar a um cargo eletivo”  
premiou, no dia 05 de dezembro, três alunas de escolas municipais da capital, em 
cerimônia ocorrida na Sala de Sessões do Eleitoral baiano.  

 
A redação vencedora do primeiro lugar do certame foi da estudante Janessi 

Letícia Pereira dos Santos, do 8º ano da Escola Municipal Visconde de Cairu. A 
segunda e terceira colocadas, respectivamente, foram as estudantes Larissa Silva 
Rodrigues, do 9º ano da Escola Municipal Nova Sussuarana, e Milena Mota Correa, 
aluna do 9º ano da Escola Municipal Pirajá da Silva. Os prêmios foram um iPad, para o 
primeiro lugar, e um tablet para a segunda e terceira colocadas, que contou com o apoio 
da Coelba e do Banco Itaú. 

 
Também foram premiados os professores que orientaram as estudantes 

autoras dos textos vencedores: Cássia Nascimento M. Santos, André Messias e Alberto 
Campelo, que receberam uma diária em hotel, um voucher de jantar e um voucher de 
almoço, referentes, respectivamente ao primeiro, segundo e terceiro lugar. 

 
Durante a cerimônia, além da premiação, também houve leitura de cordel 

pela servidora Salete Saraiva, e uma encenação teatral (texto escrito pela servidora 
Cláudia Cabús) apresentada pelos estudantes Alexandre Brito e Vitória Helen, 
estagiários do Projeto Menor Cidadão do TRE/BA. 

 
Além do Juiz Ouvidor do TRE/BA, Rui Carlos Barata Filho, estiveram 

presentes na solenidade o Juiz Eleitoral da 27ª Zona/Itabuna, Antônio Carlos de Souza 
Hygino, a Diretora Pedagógica da SMED, Joelice Braga, representando o Secretário de 
Educação, Bruno Barral, assim como gestores, professores e estudantes das escolas 
referidas acima, e da Escola 2 de Julho.  
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2. EIXO CAPACITAÇÃO  
 

Almejando cumprir a sua relevante finalidade de facilitar o aprimoramento e 
a atualização de conhecimentos jurídicos de magistrados, promotores, advogados, 
servidores, universitários e outros interessados, a Escola Judiciária Eleitoral manteve, 
como uma de suas metas, a realização de eventos de capacitação ao longo do ano de 
2017. 

2.1 PROJETO SEXTAS CULTURAIS 
 
 O Projeto Sextas Culturais desenvolve-se, preferencialmente, na primeira 
sexta-feira do mês, exceto os meses de janeiro e fevereiro. 
 
 Dedica-se, com maior ênfase, à capacitação de magistrados e servidores da 
capital e do interior do Estado, além de alcançar os advogados, membros do Ministério 
Público e acadêmicos em geral, mediante a realização de palestras, preferencialmente 
em ciência política, filosofia política e sociologia política, com quem o direito eleitoral 
guarda estreita afinidade, além de promover a atualização dos profissionais no tocante a 
outros temas jurídicos em discussão no cenário político-jurídico do País. 
 
 No âmbito desse projeto, ressalte-se, tem-se preferido não abordar, 
necessariamente, temas específicos de Direito Eleitoral, porquanto estes já são objeto do 
Projeto Jornadas Eleitorais.  
 

O Projeto Sextas Culturais possui os seguintes objetivos específicos: 
 

• fomentar o desenvolvimento de uma consciência cidadã crítica, 
principalmente a partir do acesso a áreas do conhecimento que dialogam 
com o direito eleitoral, como a ciência política, a filosofia política e a 
sociologia política; e, 

• atualizar o público alvo acerca de temas jurídicos em discussão no país, 
inclusive as que estão em vias de serem aprovadas no Congresso Nacional. 

 
No ano de 2017, as palestras passaram a ser transmitidas online, por meio 

do canal YouTube, e disponibilizadas na plataforma moodle, aumentando 
consideravelmente seu raio de abrangência.  
 



 

 

 No tocante aos servidores do interior do Estado, a transmissão mediante o 
sistema EAD, na plataforma 
haja vista a possibilidade de verificaç
plataforma durante a palestra.
 

Pertinentemente ao seu raio de alca
foi de grande relevância, ao atingir quem se encontra

 
No que se refere à inc

conexão com a qualidade, a celeridade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos 
serviços judiciários, como deixou evidenciado o CNJ ao incluir, dentre as linhas de 
atuação para atingir essas metas, a capacitação contínua de m
âmbito do primeiro grau de jurisdição, na Resolução CNJ nº 194, de 26 de maio de 
2014.  

 
 Por fim, permitir o acesso online às palestras, por intermédio do canal 
YouTube,  igualmente vem ao encontro do papel das Escolas Judiciári
sentido de difundir a importância do direito eleitoral e, sobretudo, despertar o interesse 
da sociedade para o exercício da cidadania política crítica.
 

No que tange aos 
dispostos abaixo demonstram o seu êxito
 
 O primeiro gráfico mostra o crescimento do raio de abrangência do Projeto, 
cotejando a quantidade de servidores que, anteriormente, poderiam assistir às palestras 
de forma presencial (apenas 502 lotados na capital), com os que podem, na atualidade, 
assisti-las, a partir do acesso à palestra online, na plataforma 
lotados na capital e no interior). 
 

 Com a possibilidade de inclusão dos magistrados das zonas eleitorais do 
interior na plataforma moodle 
relativamente aos juízes, contará com a possibilidade de crescimento da audiência em 
900%.  
 

+56%
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No tocante aos servidores do interior do Estado, a transmissão mediante o 
sistema EAD, na plataforma moodle, permite a obtenção do adicional de qualificação, 
haja vista a possibilidade de verificação, por parte da Escola, do acesso do servidor à 
plataforma durante a palestra. 

Pertinentemente ao seu raio de alcance, neste ano, a ampliação do P
de grande relevância, ao atingir quem se encontrava em rincões do Estado.

que se refere à inclusão destes servidores, possui o Projeto estreita 
conexão com a qualidade, a celeridade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos 
serviços judiciários, como deixou evidenciado o CNJ ao incluir, dentre as linhas de 
atuação para atingir essas metas, a capacitação contínua de magistrados e servidores no 
âmbito do primeiro grau de jurisdição, na Resolução CNJ nº 194, de 26 de maio de 

Por fim, permitir o acesso online às palestras, por intermédio do canal 
YouTube,  igualmente vem ao encontro do papel das Escolas Judiciári
sentido de difundir a importância do direito eleitoral e, sobretudo, despertar o interesse 
da sociedade para o exercício da cidadania política crítica. 

No que tange aos resultados obtidos com a expansão da prática
demonstram o seu êxito. 

O primeiro gráfico mostra o crescimento do raio de abrangência do Projeto, 
cotejando a quantidade de servidores que, anteriormente, poderiam assistir às palestras 
de forma presencial (apenas 502 lotados na capital), com os que podem, na atualidade, 

las, a partir do acesso à palestra online, na plataforma moodle 
lotados na capital e no interior).  

 
Com a possibilidade de inclusão dos magistrados das zonas eleitorais do 

moodle da própria EJE, ora em processamento, o quadro, 
relativamente aos juízes, contará com a possibilidade de crescimento da audiência em 

+56% 
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No tocante aos servidores do interior do Estado, a transmissão mediante o 
, permite a obtenção do adicional de qualificação, 

ão, por parte da Escola, do acesso do servidor à 

nce, neste ano, a ampliação do Projeto 
em rincões do Estado. 

possui o Projeto estreita 
conexão com a qualidade, a celeridade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos 
serviços judiciários, como deixou evidenciado o CNJ ao incluir, dentre as linhas de 

agistrados e servidores no 
âmbito do primeiro grau de jurisdição, na Resolução CNJ nº 194, de 26 de maio de 

Por fim, permitir o acesso online às palestras, por intermédio do canal 
YouTube,  igualmente vem ao encontro do papel das Escolas Judiciárias Eleitorais no 
sentido de difundir a importância do direito eleitoral e, sobretudo, despertar o interesse 

com a expansão da prática, os gráficos  

O primeiro gráfico mostra o crescimento do raio de abrangência do Projeto, 
cotejando a quantidade de servidores que, anteriormente, poderiam assistir às palestras 
de forma presencial (apenas 502 lotados na capital), com os que podem, na atualidade, 

 (785 servidores 

 

Com a possibilidade de inclusão dos magistrados das zonas eleitorais do 
processamento, o quadro, 

relativamente aos juízes, contará com a possibilidade de crescimento da audiência em 



 

 

  
 Já o gráfico seguinte apresenta o crescimento da audiência do Projeto, 
mediante a comparação entre três Sextas Culturais rea
transmissão online.  
 

 Relativamente às temáticas abordadas no âmbito do Projeto, traz
colação, ainda, as palestras já realizadas.
 
 1) PALESTRA 
 
 A primeira Sexta Cultural
participação da maior expoente em filosofia jurídica e política de nosso Estado, a Dra. 
Marília Muricy, com tema “
 
 
 

+30% 

+900
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Já o gráfico seguinte apresenta o crescimento da audiência do Projeto, 
mediante a comparação entre três Sextas Culturais realizadas antes e depois da 

 
Relativamente às temáticas abordadas no âmbito do Projeto, traz

colação, ainda, as palestras já realizadas. 

PALESTRA “VERDADE, ÉTICA E POLÍTICA” 

primeira Sexta Cultural de 2017 ocorreu em 24 de março e contou com a 
participação da maior expoente em filosofia jurídica e política de nosso Estado, a Dra. 

“Verdade, Ética e Política”. 
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Já o gráfico seguinte apresenta o crescimento da audiência do Projeto, 
lizadas antes e depois da 

 

Relativamente às temáticas abordadas no âmbito do Projeto, traz-se à 

ocorreu em 24 de março e contou com a 
participação da maior expoente em filosofia jurídica e política de nosso Estado, a Dra. 
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 2) PALESTRA “REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 
PÚBLICO” 
 
 Na segunda Sexta Cultural do ano, em 07 de abril, a Escola trouxe a debate 
o polêmico projeto de reforma da Previdência. Para tanto, contou com a Professora 
Anna Carla Fracalossi, exímia professora e jurista especialista em Direito 
Previdenciário no Estado. A palestra, intitulada “A Reforma da Previdência do Servidor 
Público”, teve grande audiência presencial e online. 
  
 3) PALESTRA “BALANÇO DE UM NOVO CPC” 
 
 Já em 05 de maio, a EJE/BA promoveu a palestra “Balanço de um ano do 
novo CPC”, com o Professor Wilson Alves de Souza, Pós-doutor em Direito Processual 
Civil pela Universidade de Coimbra e Doutor pela Universidade de Buenos Aires e pela 
Universidade do Museu Social Argentino, que trouxe sua abordagem crítica ao novo 
CPC de 2015. Neste evento, iniciou-se a inserção na plataforma moodle.  
 
 4) PALESTRA “JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA” 
 
 No dia 06 de junho, o Professor Miguel Calmon, Doutor em Direito Público 
pela Universidade Federal da Bahia e Doutorando pela Universidade de Coimbra, 
ministrou palestra sobre a “Judicialização da Política”, tema bastante em voga no 
cenário político do País.  
 
 5) PALESTRA REFORMA TRABALHISTA 
 

A quinta palestra promovida foi ministrada pelo professor Guilherme 
Ludwig, Doutor em Direito Público pela UFBA, Professor da UNEB e Juiz do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região. Desta vez, o tema foi “Reforma Trabalhista”.  

 
 6) MESA REDONDA: VOTO FACULTATIVO OU OBRIGATÓRIO? 

 
Em 18 de agosto foi realizada a Mesa Redonda “Voto Facultativo ou 

Obrigatório?”, na qual forma abordadas questões relativas à participação política, à 
dicotomia liberalismo versus republicanismo e à natureza jurídica  dos direitos políticos. 

 
O encontro, que teve como tema principal a facultatividade ou 

obrigatoriedade do voto, foi mediado pelo analista judiciário do TRE/BA, mestre em 
Direito Eleitoral e doutor em Ciência Política, Jaime Barreiros Neto, e contou com a 
presença, como debatedores  do Procurador Regional Eleitoral do TRE/BA, Ruy Nestor 
Bastos Mello; do Doutor em Direito e professor de Direito Constitucional, Dirley da 
Cunha Júnior; e  do Doutor em Ciências Sociais, Cláudio André de Souza, que 
trouxeram importantes reflexões  acerca do tema.   

 
 7) PALESTRA “REFORMA DA PREVIDÊNCIA” 

 
Setembro foi o mês escolhido para se discutir a Reforma da Previdência, 

com o professor Ivan Kertzman. As principais dúvidas pertinentes às mudanças no 
sistema previdenciário, propostas pelo Governo Federal, foram tema de palestra, 
ministrada no dia 01.  
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 8) MESA REDONDA SOBRE REFORMA POLÍTICA 

 
Encerrando o Projeto Sextas Culturais de 2017, o tema foi “Reforma 

Política”, debatido pelos professores Jaime Barreiros Neto, Paulo Fábio Dantas Neto e 
Saulo José Casali Bahia, no dia 6 de outubro. Na ocasião, foram discutidas questões de 
grande atualidade, como o financiamento de campanhas, o voto distrital e as novas 
regras eleitorais para o pleito de 2018. 

 
As oito palestras realizadas reuniram, no total, 736 (setecentas e trinta e 

seis) pessoas. 
 

                    
Verdade, Ética e Política – Profª Dra. Marília Muricy                                     Judicialização da Política – Prof.  Miguel Calmon 

 

                         
Reforma da Previdência do Servidor Público – Profª Anna                   Balanço de um ano do novo CPC - Profª Wilson Alves de  
Carla Fracalossi       
 

  
Reforma Trabalhista– Prof. Guilherme Ludwig       Voto facultativo ou obrigatório?- Profs. Dirley Cunha, Jaime                                      
Barreiros, Ruy Nestor e Cláudio André  
                                                                              

     
Reforma da Previdência- Prof. Ivan Kertzman                         Reforma Política-Profs. Paulo Fábio, Saulo Casali e Jaime Barreiros 
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2.2 PROJETO JORNADAS ELEITORAIS 
 
 O Projeto “Jornadas Eleitorais”, desenvolvido pela EJE/BA, tem por objeto 
a realização de cursos e treinamentos relacionados a temas do direito, especialmente do 
Direito Eleitoral, voltados a magistrados, membros do Ministério Público e servidores 
desta Justiça, de forma a colaborar com o cumprimento da missão institucional da 
Justiça Eleitoral, contribuindo para a formação e o aperfeiçoamento do público que atua 
no processo eleitoral.  
 

No dia 24 de março, iniciando o Projeto, 53 (cinquenta e três) participantes, 
dentre servidores do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, juízes e promotores 
eleitorais, debateram as regras e tendências do financiamento eleitoral no País. A 
discussão foi coordenada pela Professora Ana Cláudia Santano, durante o curso 
“Financiamento Eleitoral e Reforma Política”. 

  
O encontro foi aberto pela juíza membro da Corte Eleitoral baiana e diretora 

da EJE/BA, Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, que, além de dar as boas-vindas à 
palestrante e aos participantes do curso, destacou a importância da temática, ressaltando 
que “financiamento eleitoral e reforma política são temas que fazem parte do panorama 
jurídico atual, de modo que a Escola Judiciária Eleitoral desponta como importante 
elemento de promoção desse debate entre os diversos atores do sistema da Justiça 
Eleitoral”. 

 O curso ocorreu na sede do TRE/BA e foi dividido em dois blocos (manhã 
e tarde), perdurando por toda a sexta-feira. 

 

     
“Financiamento Eleitoral e Reforma Política – Profª. Ana Cláudia Santano       

 

A segunda Jornada ocorreu no dia 9 de junho, com 32 (trinta e dois) 
participantes. Desta vez, o curso, ministrado pelo Professor Alexandre Basílio, abordou 
o tema “Reforma Eleitoral: Sistemas Eleitorais e suas possíveis alterações”. 

  
Durante o evento, o docente explicou o impacto que a Reforma Eleitoral 

poderá trazer às próximas eleições.  
 
O Professor apresentou aos ouvintes os segredos dos sistemas eleitorais 

brasileiros sob um ponto de vista atual e inovador, demonstrando o correto 
funcionamento do sistema proporcional, usado no Brasil desde 1932. Em seguida, com 
a compreensão do sistema atual, apresentou as propostas de reformas e seus impactos, 
analisando, em conjunto com os participantes, aspectos matemáticos e sociológicos, a 
partir de simulações. A disciplina foi ministrada sem serem olvidadas também as 
recentes alterações do sistema eleitoral brasileiro, provenientes da Lei n. 13.165/2015, e 
as propostas que estão sendo discutidas na Câmara dos Deputados, no que concerne às 
listas abertas, às listas fechadas (com e sem coligação) e ao sistema misto. 
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No encerramento do curso, o Juiz Eleitoral Justino de Farias Filho e o Juiz 
Substituto da Corte do TRE-BA, Eduardo Augusto Viana Barreto, entregaram ao 
Professor exemplares da Revista Populus. Já o certificado foi entregue ao Professor 
Alexandre Basílio pela Juíza Eleitoral Andrea Tourinho Cerqueira de Araújo.  

 

 
                             “Reforma Eleitoral: Sistemas Eleitorais e suas possíveis alterações”  –  Prof. Alexandre Basílio       

 
A última Jornada Eleitoral do ano de 2017 foi realizada nos dias 24 e 26 de 

julho. O curso “Aplicação do novo Código de Processo Civil (CPC) no Processo 
Eleitoral”, ministrado pelo professor José Herval Sampaio Júnior, foi credenciado pela 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados -ENFAM.  

 
A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia foi a primeira a realizar um curso 

credenciado pela referida Escola Nacional, após a Resolução n.2, de 14 de março de 
2017.  

 
A Enfam é o órgão oficial de formação de juízes no Brasil. Além de 

regulamentar, autorizar e fiscalizar cursos para ingresso e promoção na carreira da 
magistratura, compete à Escola, também, fomentar pesquisas, estudos e debates sobre 
temas relevantes para o aprimoramento da prestação jurisdicional.  

 
Alinhado à Resolução nº 23.478/2016 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

que estabelece as diretrizes para a aplicação do novo CPC no âmbito da Justiça 
Eleitoral, o curso, com duração de 20 horas, abordou temáticas como a natureza jurídica 
da AIJE, preclusão pro judicato e a necessidade de segurança jurídica para desempenho 
dos mandatos, dentre outros temas.  

 

2.3 PALESTRAS E SIMPÓSIO 
 

2.3.1. PALESTRA “CRIMES ELEITORAIS MAIS PRATICADOS NO DIA DAS 
ELEIÇÕES” 
 

No dia 25 de julho, no auditório do Comando da 6ª Região Militar, o 
servidor da EJE e professor, Jaime Barreiros Neto, ministrou palestra "Crimes eleitorais 
mais praticados no dia das eleições". O evento fez parte do "Estágio de Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO) Nível IF', cujo objetivo era nivelar os conhecimentos da tropa 
federal para o planejamento e execução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

 
O evento contou com a participação de cerca de 60 (sessenta) pessoas. 
 



 

 

2.3.2. PAINEL REFORMA POLÍTICA
 

 
Encerrando a programação em comemoração aos 85 anos da

Justiça Eleitoral no estado
Direito de Ilhéus, um painel sobre Reforma Política
também culminou com o período de transferência da sede do Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia (TRE/BA

 
O debate teve como palestrant

Campos Neto, diretor da EJE/PE
  
A aula magna 

Ilhéus. A participação da EJE/BA na programação integr
Escola baiana no sentido de levar as atividades da escola para os municípios do interior 
do estado. 

 
O evento foi transm

Tribunal no YouTube, e teve a participação de 505 (quinhentas e cinco) pessoas.
 

2.3.3. I SIMPÓSIO DE DIREITO ELEITORAL DA E
 

 
 

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, buscando cumprir seu mister 
institucional de promoção, de  atualização e especialização continuada em Direito, 
notadamente Eleitoral, para magistrados, membros do Ministério Público Eleitoral, 
advogados e servidores da Justiça Eleitoral, 
I Simpósio de Direito Eleitoral, com a participação de grandes nomes do Direito 
Eleitoral brasileiro. 
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. PAINEL REFORMA POLÍTICA -ILHÉUS 

 

programação em comemoração aos 85 anos da
Justiça Eleitoral no estado, a EJE/BA promoveu, juntamente com a F

um painel sobre Reforma Política, no dia 08 de agosto
o período de transferência da sede do Tribunal Regional 

TRE/BA) para aquele município.  

como palestrantes o Desembargador Eleitoral Delmiro Dantas
Campos Neto, diretor da EJE/PE e o diretor da EJE/MS, Daniel Gomes da Costa. 

A aula magna deu início ao semestre acadêmico 2017.2 na Faculdade de 
Ilhéus. A participação da EJE/BA na programação integrou a proposta de expansão da 

baiana no sentido de levar as atividades da escola para os municípios do interior 

transmitido em tempo real, por meio do canal oficial do 
e teve a participação de 505 (quinhentas e cinco) pessoas.

I SIMPÓSIO DE DIREITO ELEITORAL DA E JE/BA 

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, buscando cumprir seu mister 
institucional de promoção, de  atualização e especialização continuada em Direito, 
notadamente Eleitoral, para magistrados, membros do Ministério Público Eleitoral, 

da Justiça Eleitoral, promoveu, nos dias 23 e 24 de novembro,
I Simpósio de Direito Eleitoral, com a participação de grandes nomes do Direito 
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programação em comemoração aos 85 anos da instalação da 
promoveu, juntamente com a Faculdade de 

no dia 08 de agosto. O evento 
o período de transferência da sede do Tribunal Regional 

leitoral Delmiro Dantas 
e o diretor da EJE/MS, Daniel Gomes da Costa.  

início ao semestre acadêmico 2017.2 na Faculdade de 
a proposta de expansão da 

baiana no sentido de levar as atividades da escola para os municípios do interior 

em tempo real, por meio do canal oficial do 
e teve a participação de 505 (quinhentas e cinco) pessoas. 

 

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, buscando cumprir seu mister 
institucional de promoção, de  atualização e especialização continuada em Direito, 
notadamente Eleitoral, para magistrados, membros do Ministério Público Eleitoral, 

promoveu, nos dias 23 e 24 de novembro, o 
I Simpósio de Direito Eleitoral, com a participação de grandes nomes do Direito 
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O I Simpósio da EJE, buscando difundir o conhecimento acerca deste 
importante ramo do direito, ofereceu, a um público diversificado, composto por 
profissionais e estudantes, além de outros interessados, a possibilidade de estudos e 
reflexões acerca de temas atuais relativos à área, por meio de palestras e debates 
promovidos por renomados profissionais do direito e da ciência política. 

 
Em dois dias de evento, foram realizados seis painéis, além de duas 

conferências magnas, e abordados temas como democracia e soberania popular, reforma 
política, financiamento de campanhas e combate à corrupção, inovações e controvérsias 
do processo eleitoral, pesquisas eleitorais, propaganda política, lisura das eleições, 
condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade. 

 
A Comissão Científica do Simpósio foi formada por Dirley da Cunha Júnior 

(Pós-Doutor em Direito, Juiz Federal e Professor da UFBA), Patrícia Cerqueira 
Kertzman Szporer (Mestre em Direito, Juíza do TRE-BA, Diretora da EJE-BA), Paulo 
Roberto Lyrio Pimenta (Doutor em Direito, Juiz Federal, Juiz do TRE-BA e Professor 
da UFBA) e Jaime Barreiros Neto (Doutor em Ciências Sociais, Mestre em Direito, 
Professor da UFBA e Analista Judiciário do TRE-BA) 

 
Durante o evento, magistrados eleitorais, membros do Ministério Público, 

advogados, servidores públicos, estudantes, cientistas políticos e jornalistas lotaram o 
auditório do TRE, que tem capacidade para quase 300 (trezentas) pessoas.  
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2.4 BOLSAS DE ESTUDOS PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
DIREITO ELEITORAL 

  
 Por estar alinhada ao objetivo estratégico do Poder Judiciário de 
desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores da Justiça Eleitoral, a 
Escola Judiciária deu continuidade à disponibilização de bolsa de estudos para cursos de 
pós-graduação em Direito Eleitoral, em nível de especialização, colimando a 
qualificação funcional, sobretudo para o pleito de 2018.   
 
 Alcançou esse desiderato por meio do processo seletivo deflagrado com tal 
propósito, no mês de abril, culminando com a concessão de 7 (sete) bolsas de estudos 
para servidores do Quadro do Tribunal. 
 

3. EIXO PUBLICAÇÃO 
 

3.1. Revista Jurídica POPULUS  
 

 
 

 Com o objetivo de oferecer à sociedade artigos jurídicos de qualidade, a 
diretora da Escola Judiciária Eleitoral (EJE/BA), Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, 
apresentou ao público a terceira edição da ‘Revista Populus’, publicação idealizada e 
produzida pela EJE/BA desde 2015, no dia 24 de novembro, durante o I Simpósio de 
Direito Eleitoral. O presidente da corte eleitoral baiana, desembargador José Edvaldo 
Rocha Rotondano, e o Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tarcísio Vieira de 
Carvalho Neto, estavam presentes na ocasião. 

 
A revista conta, nesta edição, com 16 artigos escritos por servidores da 

Corte Eleitoral baiana, além de professores, pesquisadores e especialistas em temas 
como Direito Eleitoral, Direito Constitucional e Ciência Política.  

 
A escolha dos textos publicados pela Revista Populus foi feita por meio de 

edital, disponibilizado no mês de abril, e de seleção realizada por uma comissão 
editorial composta por professores especializados, indicados pela EJE/BA. 
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4. PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS E EM REUNIÕES 
 

 4.1 IX Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais 
(CODEJE) 
 

Os Encontros do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais, 
são realizados, em regra, duas vezes por ano, de forma itinerante, em diversos Estados 
do Brasil.  

 
A 9ª edição ocorreu, entre os dias 17 e 19 de maio do corrente ano, na 

cidade de Belo Horizonte. Constituiu-se de vasta programação científica e cultural, com 
palestras, mesas redondas e apresentação de trabalhos, culminando com a edição da 
Carta de Belo Horizonte, que reúne sugestões e conclusões do Encontro. 

 
A Diretora da EJE/BA, Dra. Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, assim 

como sua Coordenadora, Cintia Vilas Bôas Campos, participaram do evento. 
  
 

  

 

4.2 X Encontro de Servidores do Interior 

Em 2017 o a EJE participou do X Encontro com os Servidores do Interior 
do Estado, no mês de julho, oportunidade em que foram apresentados os novos projetos 
da Escola para aquele ano, por eixos de atuação, dentre eles a interiorização do Eleitor 
do Futuro. 

 

4.3 VII Encontro Nacional das Escolas Judiciárias Eleitorais (ENEJE) 
 

A EJE/BA participou do VII Encontro Nacional das Escolas Judiciárias 
Eleitorais (ENEJE). O evento aconteceu nos dias 17 e 18 de agosto de 2017 e teve como 
objetivo fortalecer o diálogo entre as EJEs de todo o país, além de possibilitar a troca de 
experiências e alinhar ações.    

  
Participaram desta edição do evento, a diretora da EJE/BA, Juíza Patrícia 

Cerqueira Kertzman Szporer; e a Coordenadora, Cintia Vilas Bôas Campos. O encontro 
contou com palestras e workshops temáticos para o desenvolvimento das Escolas. Na 
oportunidade, em razão dos seus 15 anos de existência, a Escola Judiciária Eleitoral do 
Tribunal Superior Eleitoral (EJE/TSE) apresentou as boas práticas das escolas 
vencedoras do Concurso de Boas Práticas das EJEs.  
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4.4 X Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais 
(CODEJE) 
 

A capital de Mato Grosso do Sul sediou, nos dias 30 de novembro e 1º de 
dezembro, o X Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais 
(CODEJE). Magistrados e servidores de Tribunais Regionais Eleitorais de todo o país 
reuniram-se para palestras e debates sobre temas relevantes para o desenvolvimento dos 
projetos executados pelas Escolas Eleitorais. 

 
O evento, realizado pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MS), do Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), contou com a participação do 
ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

 
A Diretora da EJE/BA, Dra. Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, assim 

como a Coordenadora da Escola, Cintia Vilas Bôas Campos, participaram do evento. 
 

 

 

5. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

5.1 Atualização do Banco de Sentenças 
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O Banco de Sentenças da Primeira Instância Eleitoral, organizado, desde 
2015, por áreas temáticas, é um espaço de acesso público na página da Escola Judiciária 
do Tribunal Regional da Bahia, em que são divulgadas sentenças prolatadas por juízes 
eleitorais de primeiro grau. 

 
        Em 2017, a EJE, em parceria com a Presidência do Tribunal, intensificou a 
divulgação, entre Juízes e servidores, desta importante ferramenta, fato que contribuiu 
para a contabilização de mais de 100 (cem) decisões encaminhadas e posteriormente 
inseridas no referido banco.  

 

5.2  Atualização do Portal Eletrônico 
 
 A Escola Judiciária Eleitoral prosseguiu, neste ano, com a revitalização de 
seu portal eletrônico, com a divulgação de palestras já realizadas e programadas e de 
sentenças de primeiro grau. 

5.3  Portal dos Magistrados 
 
 A EJE compôs grupo de trabalho, juntamente com a ASSESP, ASCOM, 
CERIMONIAL, SEMAMP e CRE, e contribuiu para a criação de um portal, localizado 
dentro do site do TRE/BA, denominado “Portal do Magistrado”, que reúne várias 
informações, com o desiderato de apresentar aos juízes eleitorais a estrutura física, 
tecnológica e humana deste Regional, bem como atualizá-los, continuamente, em 
matéria eleitoral. 
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Relatório de Atividades EJE/BA 2017 

 

 
 
 
 

Diretora 
JUÍZA PATRÍCIA CERQUEIRA KERTZMAN SZPORER 

 
Coordenadora 

CINTIA VILAS BÔAS CAMPOS 
 

Servidores 
ADRIANA BITTENCOURT PASSOS 

ISABEL VIANA DE CASTRO OLIVEIRA GUERRA 
JAIME BARREIROS NETO 

MARIA DAS GRAÇAS TOSTA ALBERGARIA DA SILVA 
MARTA CRISTINA JESUS SANTIAGO 

NAJARA ANDRADE GUIMARÃES CARNEIRO 
SILAS GOMES DE SANTANA 

 
Estagiários 

GABRIEL ARAÚJO BARRETO PIMENTA 
TELMA BARBOSA DOS SANTOS 

 
 


