



A entrevista deste sexto número da Revista Eletrônica EJE é com a diretora-geral do Tribunal 
Superior Eleitoral, Patrícia Landi. Ela fala dos principais desafios  enfrentados no planejamento de 
uma eleição no Brasil, dos trabalhos iniciados no TSE relativos à preparação das eleições de 2012 e 
da organização desses trabalhos nas diversas unidades do órgão.



Eleitoral já destinadas à realização do próximo pleito.


Nesta edição, os artigos contribuem para ampliar conhecimentos sobre temas como partidos 
políticos e fidelidade partidária; características das eleições municipais; infidelidade partidária e 










      

     









       













        



       





     







      



      







 





       









      

     





    





        





     

   

      

     

    





      













        

   

     





  

     

    

      









       

      











     



      

      



      

      

    

     





    









        





     

      

 



     

 







      

    

     



      

       





   





      

       

      

      





       











  













      





      

     



     





      



       

      



     



      





      

      



    





       

      

     



    

     



     

      



      

      

 



      



 







   





      





   





    

     

     

      









    

      



       

    

      

       

      

     

      

   





       

      









     

      







     



     

     

      



       

      









      

      





    

    











     

     

 

       



      

     

  

      

     

     





      

       

      

      

      

  







     







      

      

     

      

     

      

     



      

   

     

     



      





      



       





      

    

      







       

      

  

        

     



    

     

     

    

    

      

     

    



    







      

     

 





    

     



  

      

   



    

 

    



     




