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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Alberto Diniz Junior 
Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros (AMAGIS) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Alexandre Miguel 
Presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (AMERON) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br


 

 

 

 
Ofício nº003/AMB/Eleições/2019                            
                                                                                      

                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Angelo Antônio Alencar dos Santos 
Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Antônio César coelho de Medeiros Pereira 
Presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas – 14ª Região 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos Em 
cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos Magistrados Brasileiros – 
AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do Regulamento Geral das Eleições 
Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da Entidade, encaminhamos a lista de 
votantes dos magistrados vinculados a essa Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Camila Gabriela Greber Caldas 
Presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas – 9ª Região 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhora Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Carlos Augusto Cardoso de Moraes Rego 
Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União (AMAJUM) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Cícero Renato Pereira Albuquerque 
Presidente da Associação dos Magistrados de Roraima (AMARR) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Peçanha Moreira 
Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (AMAGES) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Danniel Gustavo Bomfim Araújo da Silva 
Presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Acre (ASMAC) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Eduardo Eugenio Siravegna Júnior 
Presidente da Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul (AMAMSUL) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Elayne da Silva Ramos Cantuaria 
Presidente da Associação dos Magistrados do Amapá (AMAAP) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhora Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br


 

 

 

 
Ofício nº003/AMB/Eleições/2019                            
                                                                                      

                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Elbia Rosane Sousa de Araújo 
Presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhora Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Emanuel Bonfim Carneiro  
Presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco (AMEPE) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 
 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Fábio Francisco Esteves 
Presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal (AMAGIS/DF) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira 
Presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas – 2ª Região 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Fernando Figueiredo Bartoletti 
Presidente da Associação Paulista de Magistrados (APAMAGIS) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Geraldo Dutra de Andrade Neto 
Presidente da Associação dos Magistrados do Paraná (AMAPAR) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 
 
Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 

Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Getúlio Correa 
Presidente da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais 
(AMAJME) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Gustavo Adolfo Plech Pereira 
Presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe (AMASE) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
José Carlos Kulzer 
Presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas – 12ª Região 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
José Herval Sampaio Júnior 
Presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte (AMARN) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Julianne Freire Marques 
Presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Tocantins (ASMETO) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhora Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Jussara Schittler dos Santos Wandscheer 
Presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhora Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Luís Márcio Nascimento Albuquerque 
Presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas (AMAZON) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Maria Aparecida Sarmento Gadelha 
Presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhora Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Maria Aparecida Sarmento Gadelha 
Presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhora Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Ney Costa Alcântara de Oliveira 
Presidente da Associação Alagoana de Magistrados (ALMAGIS) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Renata Gil de Alcantara Videira 
Presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMERJ) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhora Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Ricardo Alexandre da Silva Costa 
Presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Silvio Cesar dos Santos Maria 
Presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Pará (AMEPA) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Thiago Brandão de Almeida 
Presidente da Associação dos Magistrados Piauienses (AMAPI) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Tiago Souza Nogueira de Abreu 
Presidente da Associação Mato-grossense dos Magistrados (AMAM) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
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Ofício nº003/AMB/Eleições/2019                            
                                                                                      

                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Vera Lúcia Deboni 
Presidente da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul (AJURIS) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhora Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

mailto:eleicoes@amb.com.br
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                             Brasília, 06 de setembro de 2019. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Wilton Muller Salomão 
Presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO) 
 
 
Assunto: LISTA DE VOTANTES – Eleições Diretas para os Conselhos Executivo 
e Fiscal da AMB 
 
 

Senhor Presidente, 

Em cumprimento ao artigo 44 do Estatuto da Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB e às disposições contidas no art. 39, §1º, do 
Regulamento Geral das Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade, encaminhamos a lista de votantes dos magistrados vinculados a essa 
Associação. 

 
Lembramos que, nos termos dos dispositivos referenciados, a lista de 

votantes, ora encaminhada, deverá ser afixada em local visível em sua sede e 
divulgada amplamente. 

 
Caso a lista necessite de atualização ou correção, solicitamos a 

gentileza de remeter, até 11 de setembro de 2019, a lista atualizada dos magistrados 
vinculados a essa Associação para o e-mail: eleicoes@amb.com.br 

 
Lembramos que nos termos do artigo 3° do Regulamento das Eleições,  

o voto será assegurado por três formas: 1) uso de cédula, impressa, contendo as 
chapas registradas, a ser encaminhada ao endereço cadastrado pelos 
Magistrados, via correios, em sobrecarta; 2) uso de cédula, impressa, a ser 
colocada, pessoalmente, em urna de lona, na sede do Membro Institucional ou em 
local por ele indicado; e 3) distribuição de login e senha exclusiva para o voto 
eletrônico pela internet. 

 
Portanto, a responsabilidade pelo cadastro atualizado dos 

magistrados associados é do Membro Institucional, razão pela qual repisamos 
a importância das informações estarem atualizadas. 

 
A Comissão Eleitoral Geral está à disposição para todo e quaisquer 

esclarecimentos por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br ou pelo 
telefone: (61) 2103-9019. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 
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