



A entrevista desta edição da Revista Eletrônica EJE é com o Dr. José Jairo Gomes, 

 eleitoral, do crescimento do interesse pelo Direito Eleitoral, do mercado de trabalho 
voltado à área eleitoral e destaca, ainda, temas que possivelmente estarão na pauta das 
eleições de 2012. 









     

      











     



       





        

      

      

     

     

     



     





     

      





      









        

     

     

      

    



      

 



      

       

   

     

     



















        

      

     

      







      



 

      

      

      

      





      

     

       

       

      

 

       

    

     







       

      

  

   

        



   



      



      



     

     

     



     

     









      

    

     







        









    

     

    

     



       





      



      

     





       







      

        







      

 

      



      





 



      

     







   

        

      

 

 

  

      



    

    







        

       

       

      

        

       











     





     









     

      

       



      

 

        

    



 

      



       

       

   

    









    



      

       



 

     

    

      

       











       











       





     

   







       

      



        







     



      

       

     

 



      

     

       













     

  

  





      

    

  

      







      





     



      

     

     

    

     



 

 

  

    



      

 





     



      





 



      

       




