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APRESENTAÇÃO 
 
 
2020 

 Ano que marcará de forma indelével a história da humanidade. A pandemia do COVID-

19 fez o mundo parar. Para sempre, imagens como Paris e Nova Iorque desertas ficarão gravadas na 

história.  

 O mundo parou, mas a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia não parou.  

 Em home office, a Escola prosseguiu com os projetos já existentes e alavancou outros, 

sempre fiel à sua missão de capacitar os magistrados e os servidores e, para além disso, de espargir 

conhecimento, sobretudo em Direito Político. Com o uso de ferramentas digitais, as ações da Escola 

alcançaram um maior número de pessoas do que se houvesse se circunscrito a cursos em modo 

presencial.  

 Mesmo com o fim da pandemia, ainda que volte a promover eventos presenciais, não 

mais deixará de promovê-los nas redes por serem estes capazes de reunir palestrantes de qualquer 

lugar do mundo, assim como obter uma ampla audiência. Pode-se dizer que a comunicação em rede, 

na era contemporânea, atingiu seu apogeu na pandemia e tende a crescer vertiginosamente, 

sobretudo no cenário do ensino.  

 Tanto o Seminário Virtual de Direito Eleitoral, como o webinário e a sexta-cultural 

internacionais puderam descortinar a capacidade de projeção das ações da Escola Judiciária na 

esfera nacional e internacional.  A realização do Seminário Virtual, inclusive, levou a EJE a ser 

eleita como EQUIPE DO ANO, em seleção promovida pela Secretaria de Gestão de Pessoas, no 

mês de dezembro. 

 Doutro tanto, pela primeira vez desde sua instalação, a Escola Judiciária teve quatro 

gestores no espaço de pouco mais de 6 (seis) meses. A pandemia do coronavírus atravessou quatro 

gestões administrativas: Freddy Pitta Lima, Antônio Oswaldo Scarpa, José Batista e Ávio Mozar 

José Ferraz de Novaes.  

  Logo no início do ano, em 29 de janeiro, o juiz Antônio Oswaldo Scarpa substituiu o 

juiz Freddy Pitta Lima na condução da Escola. Em 11 de junho, o juiz Antônio Oswaldo Scarpa 

concluiu seu biênio como juiz membro da Corte, igualmente encerrando sua gestão à frente da EJE. 

Até a designação do juiz Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, que ocorreu em 22 de setembro, 

assumiu interinamente a direção da Escola, o juiz José Batista Júnior.  

 O magistrado Ávio Mozar José Ferraz de Novaes foi escolhido o novo diretor da 

EJE/BA para o biênio 2020/2022. Durante a sessão plenária de sua designação, o desembargador 

Jatahy Júnior, e os demais membros da Corte exaltaram as qualidades do novo gestor, com atenção 



especial às vivências na área acadêmica. “Todos sabem o currículo muito rico que o doutor Ávio 

tem, não só como magistrado, mas como mestre que tem experiência nesta área. Tenho certeza que 

ele vai desempenhar muito bem a função de diretor da Escola Judiciária Eleitoral”. 

 O novo Diretor da EJE/BA se formou pela Universidade Católica do Salvador, onde 

também atua como professor nas áreas de Direito Processual Civil, Tributário e Agrário. Foi 

advogado na Justiça do Trabalho e no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), além de analista 

judiciário na Justiça Federal da Bahia.  

  

Dr. Ávio Novaes ingressou na magistratura federal em 

1997, na Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual 

foi substituto da 9ª Vara. Em 1999, assumiu como titular 

na 18ª Vara da Seção Judiciária da Bahia e, 

posteriormente, na 12ª Vara. Em 2013, foi homenageado 

com a Comenda Ministro Coqueijo Costa, da Ordem do 

Mérito Judiciário do Trabalho da Bahia. A comenda foi 

concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª 

Região (TRT5-BA), no grau de Comendador. Ademais, 

já atuou no Tribunal Regional Federal (TRF) 1ª Região e foi juiz auxiliar no Conselho Nacional de 

Justiça e no Conselho da Justiça Federal.  

 

1. Eventos realizados pela EJE 
 
1.1 Sexta Cultural: “Expectativas sobre a atuação da mulher na política da nova década” 
(13/03) 

 

 

 



 A EJE promoveu a primeira sexta cultural do ano em homenagem ao dia das mulheres 

com o tema as “Expectativas sobre a atuação da mulher na política na nova década”. O evento 

contou com a participação da magistrada Nilza Maria Costa dos Reis, doutora em Direito pela 

UFBA; da servidora Polianna Pereira dos Santos, mestra em Direito Político (UFMG) e especialista 

em Ciências Penais (IEC - PUC/MG); e da advogada Nicole Gondim Porcaro, mestranda em 

Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) com bolsa de pesquisa CAPES. 

 

 

 

1.2. I Simpósio Virtual de Direito Político e Eleitoral (22/04)  

  

 

 

 Em tempos de isolamento social e união coletiva contra o Covid-19, conhecimento e 

informação permanecem sendo as ferramentas essenciais para a defesa e valorização da democracia. 

Pensando nisso, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE/BA), de forma inédita e inovadora, 

promoveu um simpósio virtual voltado às discussões do Direito Político e Eleitoral. O evento teve 

como objetivo dar continuidade à missão institucional de qualificar os diversos atores do processo 

democrático. 

 O I Simpósio Virtual de Direito Político e Eleitoral contou com um renomado time de 

palestrantes do cenário nacional e internacional que contribuíram com a gravação de palestras sobre 

temas relativos às Eleições 2020. As palestras foram organizadas por mesas virtuais temáticas. Em 

torno de 49 (quarenta e nove) especialistas e pesquisadores debateram pautas atuais como 

“democracia pós-pandemia”, “ética no processo político”, “o futuro das eleições 2020 em face da 

pandemia da Covid-19”, “combate à corrupção eleitoral” e “propaganda política e eleições na era 

digital”. 

 Dentre os especialistas contamos com a participação de Reynaldo Soares da Fonseca, 

Ministro do STJ; Joelson Dias, ex-Ministro do TSE; os Desembargadores Fernando da Costa 

Público atingido: 84 pessoas 



Tourinho Neto e Wilson Alves de Souza, do TRF da 1ª Região; Ingo Sarlet, Desembargador do 

TJ/RS; Cláudio Gusmão, Procurador Regional Eleitoral na Bahia; e os Juízes Federais da Bahia 

Fábio Ramiro e Fábio Roque. 

 Também palestraram no evento Vitalino Canas (Professor Doutor da Faculdade de 

Direito de Lisboa), Rodolfo Viana Pereira (Doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade 

de Coimbra), Luiz Viana Queiroz (Vice-Presidente Nacional da OAB) e Ana Cláudia Santano 

(Doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca). O evento foi um sucesso, 

contamos com 1.263 inscrições. 

 

 

 
1.3 – I Webinário Internacional sobre sistemas de governo (24/08) 

  

 

  

 O Webinário Internacional “Sistemas de Governo: diálogos entre Brasil e Portugal”, 

realizado no dia 24/08, resultou em um debate teórico sobre os diferentes sistemas de governo, entre 

eles o semipresidencialismo, o parlamentarismo e o presidencialismo. Cerca de 100 pessoas 

participaram do evento na sala do zoom, enquanto outras acompanhavam pelo Youtube.  

 A abertura do seminário on line foi feita pelo vice-presidente e corregedor, 

desembargador Roberto Maynard Frank, na oportunidade representando o presidente do TRE-BA. 

Sobre a iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE/BA), Frank comentou que a EJE tem 

colaborado com o mundo jurídico e acadêmico, ao trazer debates “com temas importantes e atuais”. 

Para o diretor em exercício da EJE/BA, juiz José Batista de Santana Júnior, eventos como esse são 

um espaço para “contato com novas ideias”.  

 O webinário contou com palestras dos professores portugueses Maria Benedita Urbano 

(Faculdade de Direito de Coimbra) e Vitalino Canas (Faculdade de Direito de Lisboa), que falaram 

sobre as características do sistema de governo do seu país, qualificado como semipresidencialista, e 

Público com certificado: 277 pessoas 



dos professores brasileiros Carlos Rátis e Jaime Barreiros (Faculdade de Direito da UFBA) e 

Raquel Machado (Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará), que fizeram 

considerações a respeito do sistema presidencial adotado no Brasil.  

 O evento foi uma realização da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, em parceria com o 

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o Programa de 

Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), o Instituto de Direito 

Constitucional da Bahia (IDCB) e o Instituto dos Advogados da Bahia (IAB).  

 

 

 

1.4 – Sexta Cultural Internacional da EJE: ‘Instrumentos Jurídico-Ambientais para 
transformar o mundo pós-pandemia’ (25/09) 

 

 

A Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (EJE/TRE-BA) promoveu, 

no dia 25/9, I Sexta Cultural Internacional da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, que 

contemplou o tema ‘Instrumentos jurídico-ambientais para transformar o mundo pós-pandemia’. A 

palestra foi ministrada pela professora doutora da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, Maria Alexandra Aragão.  

 A transmissão ocorreu pela plataforma Zoom e pelo Youtube, no canal oficial TV 

TRE-BA. Para atuar como mediador e debatedores, a Escola Judiciária Eleitoral convidou os 

professores doutores, Júlio César de Sá da Rocha, Heron José de Santana Gordilho e Tagore 

Trajano, igualmente autoridades em Direito Ambiental na Bahia, com reconhecimento nacional e 

internacional.  

O evento teve a finalidade de propiciar aos magistrados e aos servidores da Justiça 

Eleitoral, estendendo, ainda, à comunidade acadêmica, o acesso às discussões mais recentes que se 

Público atingido: 105 pessoas 



travam no âmbito do Direito Ambiental: “o projeto Sextas-Culturais da EJE dedica-se, 

principalmente, a promover conferências e debates sobre temas jurídico-científicos atuais”.  

 

 

 

1.5 – Live: Desafios do Novo Normal: Propaganda Eleitoral em tempos de pandemia (08/10) 

 

 

Para discutir a propaganda eleitoral nas redes sociais, comícios virtuais, viragem 

tecnológica e campanhas eleitorais digitais essas e outras questões, a Escola Judiciária Eleitoral da 

Bahia promoveu no dia 08/10 uma live com o tema: “Desafios do novo normal: propaganda 

eleitoral em tempos de pandemia”.  

O analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Jaime 

Barreiros Neto e o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-

RS), ambos professores de Direito, foram os convidados para o debate. Os especialistas falaram 

sobre os desafios trazidos pela Covid-19, no âmbito eleitoral, principalmente, em relação às novas 

formas de propaganda eleitoral. 

 

 

 

2. Cursos Realizados 
 
2.1 Jornada Eleitoral: Regras para as Eleições 2020 (10/03) 

Público atingido: 3336 pessoas 

Público atingido: 33 pessoas 



  

  

 A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE/BA), em parceria com a União dos 

Municípios da Bahia (UPB), realizou, no dia 10/03, a Jornada Eleitoral: Regras para as Eleições 

2020. O evento aconteceu no Auditório da UPB, no CAB. A abertura do evento, concretizada pela 

manhã, contou com a participação do juiz membro do TRE baiano, Henrique Trindade, e do 

Procurador Regional Eleitoral da Bahia, Cláudio Gusmão. Já no turno da tarde, os participantes 

puderam conferir palestras dos servidores do Eleitoral Jaime Barreiros e Josafá Coelho. 

 Na opinião do juiz membro do TRE da Bahia, Henrique Trindade, a parceria entre os 

órgãos é fundamental para difundir o conhecimento e a cultura eleitoral para todos os envolvidos no 

processo. “O conhecimento não deve ser apenas para os futuros candidatos aqui presentes, mas para 

todos os eleitores. Colocamos a EJE à disposição para qualquer tipo de esclarecimento e parceria. O 

nosso apoio é incondicional para que as próximas eleições sejam transparentes e tenham uma 

eficácia no maior sentido possível”, disse o juiz. 

 O encontro foi direcionado a prefeitos, vereadores, futuros candidatos, dirigentes 

partidários, magistrados, promotores eleitorais, advogados, cientistas políticos e estudantes de 

Direito e Ciências Sociais. O evento – fruto de uma parceria entre o TRE e a UPB – buscou prestar 

orientações vinculadas às eleições municipais de forma a melhor qualificar os diversos atores do 

processo eleitoral. 

 

 

 

2.2 Jornada Eleitoral: Regras para as Eleições 2020 (EAD) 

 

 Com a chegada da pandemia, a EJE, a fim de continuar atendendo a sua missão 

institucional, diante da suspensão dos eventos presenciais como medida necessária para se evitar a 

disseminação do coronavírus, liberou em formato EAD o curso realizado presencialmente na UPB.  

Público atingido: 401 pessoas 



 

 

 

2.3 Curso de prestação de contas (27/07 a 30/09) 

  

 A EJE solicitou a contratação da servidora Denise Shilickman, especialista em 

Prestação de Contas, para ministrar o curso Arrecadação de recursos, gastos eleitorais e prestação 

de contas nas Eleições 2020, à luz da Resolução TSE Nº 23.607/2019. O curso contou com a 

inscrição  de 252 pessoas, tendo sido inteiramente concluído por 17 pessoas. 

 

 

 

2.4 Curso de Segurança e Credibilidade do Sistema Eletrônico de Votação e Visão Geral do 
Processo Eleitoral (09/09 a 30/11) 

  

 A EJE/BA está promovendo o curso “Segurança e Credibilidade do Sistema Eletrônico 

de Votação e Visão Geral do Processo Eleitoral” com a instrutora e professora Juliana de Freitas 

Dornelas, servidora da Justiça Eleitoral, lotada na Escola Judiciária de Minas Gerais.  

 Com carga horária de 1h30, o curso, composto por nove videoaulas, era gratuito e 

poderia ser acessado pelos servidores da Justiça Eleitoral, magistrados e demais interessados, com o 

objetivo específico de apresentar uma visão geral dos procedimentos administrativos da Justiça 

Eleitoral no planejamento e execução das eleições, além de responder as principais dúvidas sobre o 

processo eletrônico de votação. Contou com 179 inscritos. 

 

 

 

2.5 UPB+ Jornada Eleitoral TRE: Regras para as Eleições 2020 - Turma OAB-BA (13/10 a 
30/11) 

Público atingido: 202 pessoas 

Número de participantes: 252 pessoas 

Público atingido:   179 pessoas 

Público com certificado: 33 pessoas 



 

 

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Bahia - fizeram acordo de cooperação para disponibilizarem curso on line sobre as regras para as 

Eleições Municipais de 2020. O curso foi fruto também de acordo de cooperação firmado entre a 

EJE/BA e a UPB (União dos Municípios da Bahia), conforme descrito no item 2.1.  

 

 

 

2.6. Curso registrado na ENFAM (17/09) 

  

 Em 17 de setembro, a Escola Judiciária Eleitoral concluiu o credenciamento na Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) do curso em EAD “Ações 

Cíveis Eleitorais 2020”, destinado aos juízes eleitorais e servidores.  O curso será ministrado em 

2021 pela formadora Michelle Pimentel Duarte, servidora do Tribunal Regional Eleitoral do 

Maranhão e mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul – PUCRS.   

 Os cursos registrados na ENFAM contribuem para a progressão na carreira dos 

magistrados. 

 

2.7. Curso telepresencial sobre “Análise de Prestação de Contas de campanha eleitoral – 
Eleições 2020” (1º a 3 e 9/12) 

 O curso telepresencial sobre “Análise de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – 

Eleições 2020” foi realizado na plataforma Google Meet, nos dias 1º a 3 e 9 de dezembro, das 8h às 

12h. 

 Ministrou o curso Denise Schilickmann, graduada em Ciência Econômicas, em Ciências 

Contábeis e em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, sendo autora da obra 

Público atingido:    07 pessoas 



“Financiamento de Campanhas Eleitorais” publicada pela editora Juruá. Atualmente é Secretária do 

Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Concluiram o curso 268 pessoas. 

 

 

  

3. Projetos de Cidadania 
 
3.1 Projeto Eleitor do Futuro  
  

 O Projeto Eleitor do Futuro busca transmitir noções de democracia, cidadania, voto e 

política a crianças e adolescentes com o intuito de despertá-los para a importância da participação 

política e do voto consciente.  

 O jingle do Projeto Eleitor do Futuro, lançado na premiação dos concursos de redação e 

de desenho em dezembro de 2019, foi apresentado na reunião do XV Encontro do Colégio de 

Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais (CODEJE) em março deste ano; sendo considerado, 

por todos os presentes, muito criativo e inovador. O objetivo da criação do jingle foi trazer por meio 

da música maior conscientização e compreensão do papel do eleitor de votar, acompanhar, 

participar e fiscalizar nossos representantes políticos. 

 Neste ano, os projetos de cidadania foram os mais afetados por conta da pandemia, uma 

vez que são essencialmente presenciais com visitas às escolas para levar informações aos estudantes 

acerca da importância do voto, direitos e deveres dos cidadãos, dentre outros. 

 

 3.1.1 I Encontro com professores das escolas participantes do Projeto 2020 (12/03) 

  

 

Público atingido com certificado:   268 pessoas 



 No dia, 12 de março, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE/BA), promoveu 

presencialmente um encontro com gestores, coordenadores pedagógicos e professores de escolas do 

ensino fundamental II que participaram do “Projeto Eleitor do Futuro – Educação para a Cidadania” 

neste ano de 2020, que ocorreu na sala de sessões do Tribunal, em dois momentos, um grupo 

participou pela manhã e outro pela tarde. 

 O evento teve a participação da Supervisora da Gerência de Currículo/Diretoria 

Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação de Salvador, Ana Paula Telles, que falou acerca 

da importância da parceria firmada com o TRE para a promoção do "Eleitor do Futuro" nas escolas.  

 Antônio de Faria Neto, então chefe do Núcleo de Planejamento e Apoio à gestão da 

Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais (EJE/MG), realizou explanação para os professores 

baianos acerca de "Técnicas de Apresentação Dinâmica". O servidor, que é graduado em Direito 

(UFMG) e especialista em Temas Filosóficos (UFMG), afirmou que o objetivo de sua apresentação 

era preparar os professores de forma que estes tenham a possibilidade de levar aos seus alunos 

metodologias ativas, assim como engajá-los, sobretudo em projetos de cidadania. “Nós acreditamos 

que só existe um futuro melhor se acreditarmos na mudança do presente”, pontuou.  

  

 

 

3.1.2 II Encontro com professores das escolas participantes do Projeto 2020 (08/10) 

 

 

 

 A EJE/BA promoveu, no dia 08/10, o II Encontro com Professores, no âmbito do 

Projeto Eleitor do Futuro. O evento foi transmitido online, por meio de plataforma digital Zoom, e 

contou com a palestra da Professora Tatiana Dumêt, Diretora da Escola Politécnica da Universidade 

Federal da Bahia, que falou sobre o “Uso de recursos tecnológicos digitais como mediadores da 

educação”. O objetivo da reunião foi contribuir com os educadores parceiros do projeto para 

agregar conhecimentos e proporcionar uma troca de experiências entre as escolas participantes.  

Público atingido: 63 professores 



 Explanaram, também, três representantes de escolas municipais de Salvador partícipes 

do Projeto, Elysio Athayde, Alfredo Amorim e Cláudio Veiga, que falaram sobre os desafios de 

ministrar aulas remotamente e de como envolveram seus alunos a participarem da atividade 

proposta pela EJE/BA, que consiste na gravação de vídeos sobre as funções do prefeito e do 

vereador. Na ocasião, foram projetados três vídeos gravados por estudantes que participaram da 

atividade proposta. 

 

 

3.1.3 EJE/BA lança hotsite com vídeos de estudantes explicando as funções do prefeito e do 
vereador (09/10) 

 

Com o objetivo de manter ativos os projetos, tão relevantes para o nosso país, a EJE 

inovou ao promover uma atividade entre os estudantes do ensino fundamental II, do EJA (Educação 

para jovens e adultos) e do ensino médio explanando sobre as funções do prefeito e do vereador. A 

ação integra a programação dos Projetos “Eleitor do Futuro” e “#PartiuMudar” em tempos de 

pandemia. Um dos objetivos específicos dessa iniciativa é desenvolver a oralidade nos alunos, 

consistente na gravação de vídeos, de no máximo 2 minutos, explanando sobre as funções dos 

nossos representantes municipais nos poderes executivo e legislativo, considerando que este ano 

acontecerão eleições municipais.  

Para realizar a atividade, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia disponibilizou diversos 

materiais em seu portal como textos, vídeos e slides tratando das funções do prefeito e do vereador. 

Os vídeos seguiram alguns critérios como: pertinência temática (não deverá haver referência a 

partidos políticos ou a pessoas específicas), observação do tempo de duração (máximo 2 minutos) e 

nitidez da imagem.  

Para a diretora da Escola Municipal da Palestina, Odezina Suzarte, integrante do Projeto 

Eleitor do Futuro, “contribuir para condução de uma proposta que incentiva adolescentes a conhecer 

e propagar saberes para o exercício pleno da cidadania, não somente enriquece o fazer docente, 

como possibilita que estudantes desenvolvam atitudes positivas diante da vida, a medida que lhe 

Público atingido: 219 professores 



abre portas para conhecer, fazer e transformar. Parabéns a todos do TRE-BA por iniciativa tão 

bacana.”  

 

  

 

 

 

3.2. Projeto #PartiuMudar  

  

 O Projeto #PartiuMudar - Educação para a Cidadania Democrática no Ensino Médio, 

idealizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE em conjunto com o UNICEF, colima desenvolver 

atividades voltadas para os estudantes do ensino médio, estimulando a curiosidade e o interesse dos 

jovens pela política, assim como semeando uma postura crítica diante de informações e discursos 

aos quais sejam expostos no seu cotidiano. 

 Nesta perspectiva, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia firmou Acordo de 

Cooperação, por meio da sua Escola Judiciária, com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 

por meio da Coordenação Executiva de Projetos Estratégicos da Educação, através da Coordenação 

de Política para a Juventude; visando promover ações pedagógicas específicas, como aulas 

abordando temas relativos ao Direito Constitucional e Eleitoral, não só entre estudantes, mas 

alcançando também os professores dos colégios selecionados pela Secretaria da Educação. 

 Como dito acima, o projeto sofreu grande impacto com a chegada da pandemia. No 

entanto, a Escola inovou ao propor a atividade de confecção de vídeos para estudantes (ensino 

médio e EJA) explanarem sobre as funções do PREFEITO e do VEREADOR, como foi descrito no 

âmbito do “Eleitor do Futuro”, possibilitando a participação de jovens de outros municípios 

baianos, além da promoção de uma live conforme item abaixo. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Live: Eleições e Cidadania em Tempos de Pandemia (15/05) 

Público atingido:  51 vídeos recebidos 

Vídeos assistidos:   62.787 

Videos curtidos:     1.152 

Vídeos assistidos:  28.729   

Videos curtidos:    481  

Público atingido:   24 vídeos recebidos 



A live foi realizada com o objetivo de dar andamento aos projetos voltados para a 

educação em prol da cidadania, considerando a impossibilidade de dar continuidade ao que foi 

planejado para o Projeto #PartiuMudar neste ano, em razão da pandemia. 

O #PartiuMudar tem como objetivo contribuir para suprir a lacuna de educação política 

voltada para estudantes do ensino médio, visando ampliar a discussão, não apenas sobre o jovem 

enquanto eleitor, mas também sobre democracia, sistemas políticos, minorias, o papel da mídia, 

dentre outros temas. 

O evento contou com o servidor da EJE/BA, Jaime Barreiros, e o cientista político 

Cláudio André de Souza, ambos professores de Direito, bem como com a parceria da Coordenação 

de Políticas para a Juventude (CPJ) da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Os professores 

trataram também sobre os reflexos trazidos pela COVID-19 no âmbito eleitoral. 

 

 

 

3.2.2 Webnário: Palestra para estagiários da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 
(12/08) 

Com o propósito de debater sobre a importância do voto e o papel dos cidadãos como 

sujeitos de direitos e deveres, promovemos por meio do Projeto #PartiuMudar, no dia 12/8, palestra 

para os estagiários da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). O evento foi ministrado pelo 

professor e analista judiciário, Jaime Barreiros Neto, em formato de webnário, às 15h. 

Durante o bate-papo, foram esplanadas questões relativas à democracia, à cidadania e a 

importância do voto. Na sequência, os estudantes puderam esclarecer dúvidas sobre os assuntos 

tratados com o Professor Barreiros. 

 

 

 

3.2.3 Live: Conversa com estudantes e corpo docente do Colégio Estadual Alfredo Dutra de 
Itapetinga (09/09) 

Estudantes e educadores do Colégio Estadual Alfredo Dutra de Itapetinga participaram, 

no dia 09/09 de bate-papo virtual sobre democracia e eleições 2020, promovido pela EJE/BA. O 

encontro contou com palestra do analista judiciário do TRE-BA, Jaime Barreiros, com a 

participação da chefe da seção de Programas Institucionais (SEPRI), Adriana Passos. A mediação 

foi feita pelo coordenador pedagógico da instituição, professor Eduardo Cruz Cardoso.  

Público atingido: 210 pessoas 

Público atingido: 138 pessoas 



Adriana lançou questionamentos aos participantes, levando-os a refletir sobre como agir 

enquanto eleitor e como escolher o seu candidato, alertando sobre a importância de se informar, 

ouvir as propostas durante a campanha para escolher o seu candidato de forma consciente, pois é 

assim que a democracia vai se renovando e se fortalecendo.  

Jaime Barreiros explicou sobre o funcionamento do processo eleitoral, dos mitos que 

envolvem o voto nulo e branco, as funções exercidas pelo prefeito e pelo vereador; ressaltou 

também sobre a importância da democracia que exige a alternância de poder, e sobre a relevância 

de buscar a verdade e a informação verdadeira.  

Além da importância do voto e da democracia, os palestrantes ressaltaram ainda a 

missão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e o papel da Justiça Eleitoral, que vai além de 

organizar eleições, mas de levar informações à sociedade. Na oportunidade, a comunidade escolar 

de Itapetinga foi convidada a conhecer as iniciativas educacionais fomentadas pela Justiça Eleitoral 

relacionadas à conscientização dos jovens ao exercício do voto, como o #PartiuMudar e o projeto da 

comissão de combate à desinformação do TRE-BA, que tem a personagem “Ninha, a Urninha”.  

 

 

 

3.3. Projeto Universitário Cidadão  

  

O Projeto “Universitário Cidadão”, desenvolvido pela EJE-BA, tem por objeto a 

promoção de visitas ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia por parte de estudantes universitários, 

nas quais os acadêmicos têm a oportunidade de conhecer a estrutura de funcionamento da Justiça 

Eleitoral, participando de palestras, assistindo a sessões de julgamento do Tribunal e visitando o 

Memorial.  

Como as visitas acadêmicas não puderam acontecer neste ano, devido à pandemia, 

oferecemos às faculdades, parceiras do projeto, o curso sobre “Segurança e Credibilidade do 

Sistema Eletrônico de Votação e Visão Geral do Processo Eleitoral”, enviando e-mails e mensagens 

via whatsapp para divulgação; além da elaboração de slides inseridos no portal da EJE-BA 

(material de apoio, na aba Universitário Cidadão), tratando da evolução do voto no Brasil, das 

características, da competência e dos órgãos da Justiça Eleitoral, bem como de algumas das ações 

eleitorais. 

 
4. Publicações 
 
4.1. Lançamento do Número 8 da Revista Populus  (04/06) 

Público atingido: 70 pessoas 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE-BA) lançou, no dia 04 de junho, o 8º 

número da Revista Populus. Em 2021, a revista tornou-se também uma revista eletrônica, 

conquistando o ISSN eletrônico, número internacional que normaliza periódicos seriados em 

ambiente digital.  

Em verdade, a ideia de tornar a revista eletrônica surgiu antes da eclosão da pandemia, 

pois a tendência mundial é a edição de revistas no formato digital, cujo acesso seja universal. Com a 

pandemia, as ações já tomadas nesse sentido foram providenciais.  

O 8º número da Populus aborda diversos temas atuais em Direito Eleitoral e em áreas 

afins. A professora Ana Cláudia Santano discute a unificação dos pleitos e o professor Wilson 

Alves de Souza trata do adiamento das eleições em 2020. Ainda nesta publicação, o procurador 

Pedro Fonseca escreve sobre os limites da liberdade de expressão nos discursos de ódio proferidos 

em âmbito eleitoral e o servidor Pedro Henrique Fialho, do TRE-BA, traz uma reflexão sobre a 

competência da Justiça Eleitoral para processar crimes comuns conexos aos eleitorais. Artigo de 

Airton Amílcar Machado, mestrando pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, trata de 

direitos fundamentais.  

Em texto de apresentação da revista, o presidente do TRE-BA, desembargador Jatahy 

Júnior, e o diretor da EJE/BA, juiz Antônio Scarpa, reafirmaram a importância da Justiça Eleitoral, 

em tempos de pandemia, como guardiã da democracia. “A EJE-BA cumpre a sua missão e oferece 

ao público mais um volume da já aclamada Revista Populus, confiante no papel da Justiça e na 

força libertadora do conhecimento como bases de uma convivência fraterna e democrática”, 

escreveram.  

A chefe de seção de Pesquisas e Publicações Acadêmicas, Marta Cristina Santiago, 

destacou a importância do estímulo à produção científica de qualidade. “A EJE, por intermédio da 

Populus, tem cumprido sua missão de incentivar a pesquisa nas áreas da Ciência Política e do 

Direito Eleitoral”, afirmou.  



A partir da Revista n. 8, passaram a integrar o conselho editorial da revista mais dois 

professores portugueses – Vitalino Canas, da Faculdade de Direito de Lisboa; e Maria Benedita 

Urbano, da Faculdade de Direito de Coimbra e ministra do Supremo Tribunal Administrativo 

Português. Também compõe o Conselho a professora Ana Cláudia Santano, do Programa de Pós-

Graduação do Centro Universitário Autônomo do Brasil.  

Dentre os novos pareceristas, fazem parte da revista o procurador regional eleitoral, 

Cláudio Gusmão, além dos professores Fernanda Ravazzano e Marcelo Weick Pogliese.  

O número 8 da Populus traz ainda artigo inédito no Brasil do professor da Faculdade de 

Direito de Coimbra e diretor executivo do Ius Gentium Conimbrigae, Jónatas Machado. O texto, 

assinado em parceria com a mestra Iolanda Brito, é intitulado “Liberdade de expressão, informações 

falsas e figuras públicas: o perigo da manipulação da esfera de discurso público. ”  

Os artigos do capítulo da Memória são destaque para quem estuda história. O professor 

da Faculdade de Direito de Coimbra e presidente do Ius Gentium Conimbrigae, Vital Moreira, e o 

professor auxiliar da Faculdade de Direito na Universidade Lusíada – Norte,  José Domingues, 

disponibilizaram dois artigos que abordam as primeiras eleições constituintes do Brasil. Os textos 

foram escritos nas comemorações de 200 anos da Revolução Vintista Portuguesa (1820), evento que 

culminou com a independência do Brasil, em 1822. 

 

4.2 – Celebração de acordo de cooperação com a Transparência Eleitoral Brasil para a edição 
de livro eletrônico com comunicações e artigos do “Encontro Internacional Democracia em 
Tempos de Pandemia” 

 

Em outubro, foi publicado o acordo de cooperação celebrado entre o Tribunal Regional 

Eleitoral e a Transparência Eleitoral Brasil. O “Encontro Internacional Democracia em Tempos de 

Pandemia” foi realizado, de forma virtual, nos dias 18 e 19 de junho de 2020. Os comunicados e 

artigos apresentados foram submetidos à avaliação por banca examinadora do Congresso. A Escola 

Judiciária recebeu os textos em dezembro e a publicação do livro ocorrerá no primeiro semestre de 

2021. 

 

4.3 - Publicação de Cartilha para os Candidatos elaborado pelo servidor Jaime Barreiros 
(27/10) 

 

A publicação da cartilha para candidatos foi realizada no mês de outubro e conta com 

um resumo das matérias mais importantes para os candidatos em Direito Eleitoral, além de quadros 

explicativos.  



O material ficará permanentemente no portal da EJE e poderá ser acessado no link: 

http://eje.tre-ba.jus.br/pluginfile.php/901/mod_page/content/16/cartilha%20eleitoral%20para%20candidatos%202020.pdf 

 

4.4. Lançamento do Número 9 da Revista Populus  (16/12) 
 

A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE-BA) lançou, no dia 16 de dezembro, o 9º 

número da Revista Populus.  

Neste semestre, a revista obteve, pela primeira vez, a certificação qualis da CAPES. 

Após 5 anos de editada, pela primeira vez, por ocasião da abertura do sistema sucupira para 

atualização dos currículos dos docentes da graduação e da pós-graduação, os professores que 

escreveram para a revista de 2018 até 2020 incluíram-na em seus currículos na CAPES e o sistema 

a captou como existente no meio acadêmico, o que lhe valeu a Qualis C. Aguarda-se em 2021 a 

avaliação da revista para que possa subir em qualificação. 

Integram a Revista neste número 7 (sete) artigos inéditos, 1 (um) artigo inédito no 

Brasil e 2 (dois) artigos no capítulo da Memória. 

De forma inédita, escreveram:  

1. O Prof. Humberto Dantas, Doutor em Ciência Política pela USP, sobre o fim das 
Coligações nas Eleições Proporcionais, analisando as candidaturas deste ano;  

2. O Prof. Dr. Josep Maria Reniu Vilamala, do Departamento de Ciência Política, de 
Direito Constitucional e de Filosofia do Direito da Universidade de Barcelona, que discorre 
sobre o governo de coalizão em Espanha;  

3. O Mestre Lázaro Borges, que aborda a compatibilidade das sanções de suspensão de 
direitos políticos decorrentes da Lei de Improbidade Administrativa e da Lei de 
Inelegibilidades com o Pacto de San José da Costa Rica;  

4. A Mestranda Marina Almeida Morais, que faz uma análise dos 10 anos da Lei da 
Ficha Limpa;  

5. O Mestrando Pedro Sales, que discorre sobre a irregularidade insanável das contas 
por ato doloso de improbidade administrativa como causa de inelegibilidade;  

6. O Mestrando em Direito e Professor de Direito Processual Penal da Faculdade de 
Direito da UNIFACS, Rômulo de Andrade Moreira, sobre a passagem do Estado de Direito 
Liberal ao Estado de Direito Social e,  

7.  O Pós-Graduado pela FACIIP e FUNDACEM, UNEB e IBET, Vinicius Salum, 
sobre a regra matriz de elegibilidade e as “condições de registrabilidade”. 



Na categoria de artigo não inédito, mas inédito no Brasil, há o precioso texto da Profª 
Drª da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Maria Benedita Urbano, que 
apresenta estudo sobre a responsabilidade dos governantes. 

E, por último, no capítulo da Memória, encontram-se trabalhos:  

1. do Prof. Dr. da Faculdade de Direito da PUC, Adilson Abreu Dallari, sobre o 
contrato regido por cláusula uniformes, a que se refere a Lei das Inelegibilidades, como 
passível de provocar a não incidência de causa de inelegibilidade;  

2. dos Professores Doutores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da 
Universidade de Porto, Vital Moreira e José Domingues, respectivamente, os quais nos 
presenteiam com texto adaptado e, assim revestido de certa originalidade, do capítulo 3 do livro 
“Há Constituição em Coimbra?”, que será lançado na semana que vem em Coimbra (Portugal), 
sobre as primeiras eleições constituintes portuguesas de 1820, no aniversário do bicentenário da 
revolução vintista.  

Na apresentação da revista, o presidente do TRE-BA, desembargador Jatahy Júnior, e o 

diretor da EJE/BA, juiz Ávio Mozar Novaes, realçaram que este ano ficará gravado com o mais 

surpreendente e desafiador das últimas décadas, pois a pandemia “impôs limitações e transformou 

as vidas de bilhões de pessoas em todo o mundo, potencializando, na sociedade brasileira, não 

apenas sentimentos como medo, tristeza e resiliência, mas também novos desafios e ferramentas de 

superação de adversidades até então imprevistas, a exemplo da disseminação de novos meios e 

tecnologias de interação social, novos padrões de consumo e novos parâmetros para o exercício de 

atividades laborativas.” 

 

5. Participação em eventos externos 
 
5.1. XV Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais - CODEJE 

 
 O vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE/BA), juiz José Batista 

Santana Júnior e a chefe da Seção de Programas Institucionais (SEPRI), Adriana Bittencourt Passos 

participaram, em Goiás, do XV Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias 

Eleitorais (CODEJE). O evento, foi realizado entre os dias 05 e 06 de março, teve entre seus 

objetivos o intercâmbio entre as Escolas Judiciárias Eleitorais do país. 

 Na avaliação do vice-diretor da EJE/BA, o encontro é uma oportunidade para a troca de 

experiências e sugestões de ideias entre as Escolas Eleitorais.  

 Na ocasião, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia apresentou o jingle do Projeto Eleitor 

do Futuro, que foi aprovado pelas demais EJEs, com a sugestão de ser adotado nacionalmente. 

Conforme dito anteriormente, a propaganda musical foi criada no ano passado e lançada durante a 



solenidade de premiação dos concursos de redação e de desenho para estudantes das escolas 

participantes do Projeto em Salvador e região metropolitana. 

 

  

 

5.2. VII Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral (17 a 21-08) 
  

 O Instituto Paranaense de Direito Eleitoral (Iprade), o Instituto Brasileiro de Direito 

Eleitoral (Ibrade) e a Unibrasil Centro Universitário promoveram o VII Congresso Brasileiro de 

Direito Eleitoral. O evento aconteceu virtualmente no período de 17 a 21.08.2020, e as transmissões 

foram realizadas em uma plataforma interativa. A EJE realizou a contratação de 20 vagas para os 

servidores participarem do evento. 

 Com workshops práticos e curtos, foi possível avançar nos temas do Direito Eleitoral 

tradicional e sua interface com a tecnologia. Durante as palestras, os debates, as rodas de conversa 

temáticas e outras experiências metodológicas inovadoras foram enfrentadas questões polêmicas 

sobre o tema das eleições. 

 O VII CBDE contou com mais de 180 palestrantes convidados, formadores e 

mediadores com experiência por todo o Brasil, tendo representantes do Distrito Federal e de todos 

os 26 Estados brasileiros, permitindo o diálogo federativo e multidisciplinar com integrantes da 

comunicação, tecnologia e das diversas carreiras jurídicas. Com a participação também de 

professores estrangeiros foi permitido o intercâmbio de ideias e experiências sobre as eleições em 

tempo de pandemia. 

 

 

6. Cursos intermediados pela EJE 
 

6.1 - Propaganda e pesquisas nas eleições 2020 – EJE TRE/MT (24 e 26/06) 

Público atingido: 20 servidores 



 

O curso foi ministrado pelo professor Frederico Alvim e realizado pela EJE do TRE-

MT sendo disponibilizadas oito vagas para os demais regionais.  A EJE intermediou as vagas para 

três servidores do TRE-BA participarem: Thiago do Nascimento Amado, Bruno Silva Santana e 

Valeria Leonidas Braga. 

 

6.2 - Propaganda política nas mídias sociais – EJE TRE/AC (6, 8, 9 e 10 de julho de 2020). 
 

O curso foi ministrado pelo professor Alexandre Basílio e realizado pela EJE do TRE-

AC, sendo disponibilizadas algumas vagas para os demais regionais.  A EJE intermediou as vagas 

para servidores do TRE-BA participarem: Valéria Leonidas Braga, Pablo Caldas Borges, Hercilia 

Boaventura Barros, Victor Araujo Mesquita Xavier e Luciana Senna Martinez Dantas. 

 

6.3 - Processo e Ações Eleitorais de Combate a Ilícitos (Módulo ENFAM) – Magistrados (25 e 
26/08) 

 

O curso foi realizado pela EJE do TRE-AM, sendo disponibilizadas algumas vagas para 

os demais regionais.  A EJE intermediou as vagas para sete magistrados do TRE-BA participarem: 

Fabiano Freitas Soares, Gabriela Santana Nunes, Katia Regina Mendes Cunha, Melissa Mayoral 

Pedroso Coelho, Paulo Henrique Santos Santana, Tadeu Santos Cardoso, Wagner Ribeiro 

Rodrigues. 

 

6.4 - Curso de Registro de Candidaturas – servidores e magistrados 

O Curso de Registro de Candidaturas com módulos para servidores e magistrados foi 

um curso cedido pela EJE/SC dentro do Projeto de Colaboração Nacional entre as EJE’s promovido 

pelo TSE. Inscreveram-se 44 juízes e 135 servidores. 

6.5 – Divulgação de vídeos sobre as Eleições 2020 – TRE-RS 

Uma série de vídeos de curta duração sobre as Eleições 2020, feitos servidor Alexandre 

Basílio, em projeto realizado pelo Desembargador Gustavo Diefenthäler do TRE/RS, foram 

divulgados para os servidores e magistrados desta casa através de e-mail e whatsapp. 

7. Outras atividades 



Neste ano, a EJE também participou dos eventos realizados pelo TRE/BA, no que toca 

às eleições. O servidor da escola contribuiu para os eventos fazendo lives e entrevistas como 

apontado abaixo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


