



A entrevista deste número é com o Dr. Paulo Tamburini, juiz auxiliar da presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral, sobre o papel do juiz eleitoral, destacando principalmente as 
atividades desenvolvidas no processo eleitoral.





Confira.











    






    
      

      

      
    

    

   
    










      

      

      
     



    
    

     







  

   

 












  








      

      
    

     

      

        





     

     



      

     



       







        



     







     

       





      

    


    

        





      

      

 







     


    











     







     

      

    
    























 



     


      

     



     




     


      

     


     







     



      

     
      

    



        
    

      

      




       






 




      

       



     

      
       

    








      
      

    

       





    

      

       
     

       



        

       




     
      

     


     

      



  
    

       



       



       



      







     

       









      


 

      

        
     

      


       

   

        
      



     









   
         





      

       




       

      



   


      
        



      
     

       

 





      

       



      
        

      

    
  

     




