PROGRAMAÇÃO – CICLO DE PALESTRAS – ABERTURA DA I JORNADA DE DIREITO ELEITORAL

Em formato virtual, entre os dias 04 de fevereiro de 2020 e 20 de maio de 2021,
promovida pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE/TSE), em parceria com a ABRADEP (Academia
Brasileira de Direito Eleitoral e Político), a I Jornada de Direito Eleitoral foi instituída com o escopo
de promover debate extensivo, que compreenda questões doutrinárias e jurisprudenciais relevantes
para as deliberações no âmbito do Direito Eleitoral, de modo a contribuir para o aperfeiçoamento da
matéria.
A I Jornada de Direito Eleitoral será dividida em duas etapas, nos termos da Portaria
que a institui (Portaria-TSE nº 72, de 3 de fevereiro de 2021, alterada pela Portaria-TSE nº 197 de 13
de abril de 2021 (disponível em: https://eadeje.tse.jus.br/course/view.php?id=294)
1.

2.
3.

Preliminar (apresentação de propostas de enunciados, avaliação, divulgação dos
resultados e pré-inscrição): realizada entre os dias 04 de fevereiro a 28 de abril de
2021.
Palestras, Discussões nas comissões de trabalho e Plenária: a se realizar,
respectivamente, nos dias 06, 07 e 10 de maio de 2021.
Publicação dos enunciados aprovados: até 20 de maio de 2021.

A discussão das proposições pré-selecionadas será antecedida de palestras proferidas
por especialistas na matéria, realizadas de maneira virtual, com transmissão ao vivo pelo Canal da
Justiça Eleitoral no Youtube aos demais participantes, em plataforma digital, consoante a seguinte
programação:
(16h00) Abertura com o 1º Painel – Registro de candidatura e reforma eleitoral: a segurança
jurídica no processo eleitoral.
Presidente: Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto (20 min.)
Expositora 1: Dra. Roberta Gresta (20 min.)
Expositor 2: Dr. Henrique Neves (20 min.)

(17h00) 2º Painel – Propaganda eleitoral: efeitos e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados.
Presidente: Dra. Caroline Maria Vieira Lacerda (15 min.)
Expositor(a) 1: Dr. José Jairo Gomes (15 min.)
Expositor(a) 2: Dra. Angela Cignachi Baeta Neves (15 min.)

(17h45) 3º Painel – O término do mandato eletivo e a perda superveniente do interesse
processual: repercussões nas ações judiciais que importam a declaração de inelegibilidade.
Presidente: Min. Carlos Mário da Silva Velloso Filho (15 min.)
Expositor(a) 1: Dra. Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro (15 min.)
Expositor(a) 2: Dr. Flávio Cheim Jorge (15 min.)

(18h30) Conferência de Encerramento – Jornadas de Direito: funcionamento e dinâmica dos
trabalhos, desafios enfrentados, construções e ganhos acadêmicos proporcionados.

Presidente: Dra. Marilda de Paula Silveira (20 min.)
Expositor : Min. Benedito Gonçalves (20 min.)

(19h10) Encerramento
Min. Luis Roberto Barroso (20 min.)

(19h30) Término das atividades

