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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUi
RESOLUQAO N° 158, DE 31 DE MARQO DE 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2009 - ASSPRE (SADP N° 1640/2009). ORIGEM:
SECRETARIA
JUDICIARIA
COORDENADORIA
DE JURISPRUDENCE
E
DOCUMENTAQAO
Relatora: Desembargadora Eulalia Maria Ribeiro Gongalves Nascimento Pinheiro
Proponente: Secretaria Judiciaria - Coordenadoria de Jurisprudencia e Documentagao

INSTITUl
A
REVISTA
ELEigCES
&
CIDADANIA,
DO TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DO PIAUl.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUi, no uso das atribuigoes
que Ihe sao conferidas pelo Art. 15, IX, da Resolugao TRE/PI N° 107/2005 (Regimento
Interno);
CONSIDERANDO a necessidade de criagao de um orgao de divulgagao da
produgao do conhecimento em materia eleitoral no Estado do Piaut;
CONSIDERANDO a importancia da circulagao desse conhecimento para o
aperfeigoamento do servigo eleitoral prestado a sociedade; e
CONSIDERANDO a capacidade tecnico-cientifica deste Tribunal em elaborar
e fazer imprimir suas produgoes;
RESOLVE:

SEQAO I - DA REVISTA DO TRE-PI
Art. 1° - Instituir a Revista ELEIQOES & CIDADANIA, orgao oficial de
divulgagao do Tribunal Regional Eleitoral do Piaui, com periodicidade anual.
Art. 2° - A revista tern como principio a pluralidade de ideias e a sua
divulgagao democratica, sem privilegiar qualquer instituigao partidaria ou ponto de vista
ideologico.
Art. 3° - A Revista publicara, preferencialmente:
1 - a jurisprudencia eleitoral;
II - artigos doutrinarios em materia de direito eleitoral e constitucional, e nos
campos da ciencia politica e da sociologia politica;
III - textos relativos a historia da justiga eleitoral e do direito ao voto;
IV - textos que digam respeito ao servigo eleitoral.
Art. 4° - A Revista fiera distribuida gratuitamente, sem qualquer tipo de
remuneracao aos autores dos textos nela publicadqs.
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Paragrafo unico - Os artigos publicados na Revista podem ser reproduzidos
desde que o veiculo faga referenda a autoria e a fonte.
Art. 5° - O TRE-PI providenciara registro da Revista no ISSN (Numero
Internacional Normalizado para Publicagoes Seriadas).
Art. 6° - A edigao e publicagao da Revista sera de responsabilidade do
Conselho Editorial, cabendo a preparacao de originais e a supervisao de editoragao
eletronica e da impressao a Comissao Editorial.
§ 1° - A impressao da Revista fica limitada a 600 (seiscentos) exemplares.
§ 2° - Em caso de impossibilidade material, podera o Tribunal providenciar a
impressao da Revista, no todo ou em parte, em empresa privada, atraves de devido
processo licitatorio.
§ 3° - O conteudo da Revista sera disponibilizado na Internet, devendo a
respectiva pagina ser atualizada e mantida conjuntamente pela Coordenadoria de Solucoes
Coorporativas e pela Coordenadoria de Jurisprudencia e Documentacao.
Art. 7° - O Presidente do TRE-PI nomeara os membros da Comissao
Editorial.
Art. 8° - Vinculam-se a producao da Revista as seguintes unidades
administrativas da Secretaria do TRE-PI, as quais competirao as seguintes atribuigoes:
I - Segao de Jurisprudencia: selegao e envio ao Coordenador da Comissao
Editorial da jurisprudencia em materia eleitoral e processual eleitoral do STF, do TSE e dos
TRE's;
II - Segao de Biblioteca e Editoragao: normalizagao, produgao de resenhas
para a segao de indicagoes de leituras da Revista e o deposito legal junto a Biblioteca
Nacional;
III - Segao de Comunicagoes, da COAAD, atraves do Servigo de Reprografia:
execugao dos servigos de layout e design grafico, editoragao e impressao da Revista, os
quais serao supervisionados pelo Coordenador da Comissao Editorial;
IV - Segao de Comunicagoes, da COAAD, atraves do Servigo de Expedigao
de Documentos: postagem dos exemplares, cuja lista de destinatarios sera fornecida pelo
Conselho Editorial.
SEQAO II - DAS NORMAS EDITORIAIS GERAIS
Art. 9° - A edigao da Revista seguira os seguintes criterios editoriais:
I - Os textos submetidos a publicagao serao analisados pelo Conselho
Editorial, que decidira sobre a conveniencia, ou nao, de sua aceitagao, sendo observadas a
politica editorial e as normas editoriais da Revista. Serao verificados: o rigor, a clareza e a
precisao do texto, bem como seu conteudo, quanto a adequagao tematica;
II - A Revista publicara, preferencialmente, textos ineditos. Ao encaminhar o
texto ao Conselho Editorial, o(s) autor(es) devera(ao) anexar respectiva autorizagao para
publicagao (Anexo I);
III - Excepcionalmente, a Comissao Editorial, considerando a relevancia,
podera aceitar texto ja publicado (em versao impressa ou virtual) desde que devidamente
acompanhado da autorizagao escrita, assinada pelo autor e pelo presidente do Conselho
Editorial do orgao ou veiculo onde o texto foi originalmente publicado;
IV - O Conselho Editorial podera devolver os originais que nao se adequarem
ao formato de apresentagao e as normas editoriais, para que o(s) autor(es) os adapt&m);
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V - As opinides e os conceitos emitidos nos textos, bem como a exatidao,
adequagao e procedencia das citagoes e referencias, sao de exclusiva responsabilidade
do(s) autor(es), nao refletindo necessariamente a posigao do Tribunal Regional Eleitoral do
Piauf;
VI - As edigoes serao anuais, com langamento publico para o mes de abril.
Os textos deverao ser encaminhados ate o ultimo dia util do mes de margo (excetuando a
edigao de 2009), e implicara na aceitagao da politica editorial e das normas editorias da
Revista;
VII - O Conselho Editorial se encarregara da divulgagao, por meio de editais,
circulares, bem como outros meios alternatives, visando a apresentacao de artigos para
publicagao na Revista;
VIII - Aos autores que tiverem textos publicados na Revista serao enviados
dois exemplares da respectiva edigao em cujo numero seu texto tenha sido publicado;
IX - Em cada edigao, o Conselho Editorial destacara urn de seus membros
para redigir o editorial da revista, em forma de comentario, critico e aprofundado, sobre o
assunto abordado na mesma edigao.
Paragrafo unico - A criterio do Conselho Editorial, podera ser editada mais de
uma revista por ano, desde que o volume das materias a serem publicadas assim o exija e
que haja disponibilidade orgamentaria do Tribunal.
Art. 10 - As duvidas e lacunas quanto a aplicagao desta Resolugao serao
dirimidas pelo Conselho Editorial, no exercicio de sua prerrogativa normativa.
Paragrafo unico - O Conselho Editorial fara sua primeira reuniao 30 (trinta)
dias apos a publicagao desta Resolugao, quando aprovara e editara regulamento para a
apresentagao de artigos.
Art. 11 - Esta Resolugao entrara em vigor na data de sua publicagao,
revogadas as disposigoes em contrario.
Sala das Sessoes do Tribunal Regional Eleitoral do Piaui, em Teresina, 31 de
margo de 2009.
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Desa. EULALIA MARIA RIBEIRO GONQ
Presidente

A9UM

^

Processo Administrativo n° 003/2009

mm&r
(SSK NlIlNES l\*VRQlllES
jJrista /
/

0

Dr. RICARDO GENTIL EULALIO DANTAS
Juiz de Direito

Dr. VALTER FERREIRA DEALENCAR PIRES RBBE
Jurista
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Dr. MARCO TULIO LUSTOSA CAMINHA
Procurador Regional Eleitoral
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RELATORIO
A DESA. EULALIA MARIA RIBEIRO GONQALVES NASCIMENTO PINHEIRO
(RELATORA): Eminentes Membros desta corte, ilustre Procurador Regional Eleitoral,
demais pessoas gradas aqui presentes.
Trata-se de proposta formulada pela Secretaria Judiciaria deste Tribunal visando a
elaboragao de atos normativos referentes a criacao da revista juridica Eleigoes & Cidadania
e dispondo sobre as atribuicoes e a composicao do conselho editorial e da comissao
editorial da revista juridica supracitada.
A Assessoria da Presidencia manifestou-se pelo deferimento da proposta,
ressaltando, inicialmente, a importancia da criacao de urn veiculo eficiente de divulgacao de
conhecimento e da jurisprudencia deste Tribunal, o que permitira aos aplicadores do direito
e da comunidade em geral o acesso aos nortes interpretativos deste TRE, sendo sucedaneo
das demais formas de publicidade e disseminacao de conhecimento. Assevera que tal
medida segue tendencia dos tribunals de substituir os boletins eleitorais ou instrumentos
congeneres por revistas especializadas, a exempto do TSE, que substituiu, em julho de
1990, o boletim eleitoral pela revista Jurisprudencia do Tribunal Superior Eleitoral (RES-TSE
n° 16.584/90).
Expos, igualmente, a necessidade de resolucao para viabilizar as diretrizes de
execucao dos trabalhos editorials da revista Eleigoes & Cidadania, opinando pela
necessidade de criacao de urn Conselho Editorial e de uma Comissao Editorial para que se
respeitem aspectos tecnico-cientificos da publicagao, assim como dos demais aspectos
editoriais descritos nos autos.
Por sua vez, o douto Procurador Regional Eleitoral manifesta-se pela aprovacao da
proposta.
E o que havia para relatar.
V O T O
A DESA. EULALIA MARIA RIBEIRO GONQALVES NASCIMENTO PINHEIRO
(RELATORA): Senhores membros desta Corte Eleitoral,
Analisando os autos, constato que a criacao de uma revista juridica e uma
necessidade premente deste Regional, sendo urn veiculo eficaz para divulgagao da
jurisprudencia advinda desta corte e da doutrina atinente a materia eleitoral. Outrossim, em
virtude da criacao desta revista, tambem se torna necessario instituir urn conselho editorial e
uma comissao editorial definidora de parametros tecnico-cientificos da publicagao para que
este veiculo alcance o escopo pretendido no projeto basico.
EX POSITIS. e considerando que a materia e eminentemente administrativa, a exigir,
nos termos do art. 16, III, do Regimento Interno deste TRE, pronunciamento desta
Presidencia, VOTO, de conformii ade com o parecer ministerial, pelo deferimento dos atos
normativos propostos.
E como voto.
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ANEXOI

AUTORIZAgAO PARA PUBLICAQAO DE ARTIGO

Titulo:
Autoria:

Eu,
autorizo a publicacao do artigo em
epigrafe. Declaro que o mesmo artigo. ora submetido a publicacao na Revista ELEI^OES
& CIDADANIA, do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI, e original e e de
minha autoria (ou co-autoria, se for p/caso).

Assinatura:
Data:
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