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Ofício nº 001/AMB/Eleições/2019                          Brasília, 31 de julho de 2019. 

 
A Sua Excelência a Senhora 
Desembargadora CARMELITA BRASIL 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE/DF 
 
 
Assunto: ELEIÇÕES AMB 2019 – Requerimento de Cessão do sistema de 
votação pela internet e suporte técnico do TRE/DF 

Senhora Presidente, 

A Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, associação 

civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.102.228/0001-04, 

representada por seu presidente1, com sede no SCN, Quadra 02, bloco D, 

Torre B, Conjunto 1302, Centro Empresarial Liberty Mall, Asa norte, 

Brasília/DF, CEP.: 70712-903, telefone: (61) 2103-9000,  realizará entre os 

dias 05 e 08 de novembro de 2019 as eleições para a escolha dos novos 

dirigentes dos Conselhos Executivo e Fiscal da Entidade.  

A AMB, como é cediço, representa os interesses de cerca de 

14 (quatorze) mil Juízes de todo o País e tem por objetivo, principalmente, a 

defesa das garantias e direitos dos Magistrados2. 

Como já ocorre há três eleições, a AMB objetiva a cessão do 

sistema de votação pela internet e suporte técnico desse Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral do Distrito Federal para o pleito eleitoral que se aproxima. 

Em cumprimento à Resolução nº 6.889/2010, do Tribunal 

Regional do Distrito Federal – TRE/DF, que estabelece as normas 

complementares para a cessão de urna e sistema de votação específico, por 

empréstimo, em eleições parametrizadas no âmbito da Corte Eleitoral, 

prestamos as seguintes informações sobre as eleições: 

 
1 Atos constitutivos anexos 
2 “Art. 1º A Associação dos Magistrados Brasileiros, também designada pela sigla AMB, com sede em Brasília - DF é 
uma sociedade civil constituída por prazo indeterminado, objetivando a defesa das garantias e direitos dos 
Magistrados, o fortalecimento do Poder Judiciário e a promoção dos valores do Estado Democrático de Direito”.  
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I – Da Comissão Eleitoral Geral e da Comissão de Colaboradores da AMB 

 Funcionará juntamente com a equipe técnica do TRE/DF, a 

Comissão Eleitoral Geral da AMB, constituída pelos seguintes membros: 

Desembargador Roberval Caseiro Belinati (Presidente); Desembargadora 

Maria de Lourdes Abreu (TJDFT); Desembargador Rubens de Oliveira Santos 

Filho (TJMT); Juiz Carlos Alberto Martins Filho (TJDFT); Carolina da Silva 

Carrilho Rosa (TRT14).3 

Além da Comissão, darão suporte ao pleito os seguintes 

servidores: Samara Léda (Advogada); Alexandre Pontieri (advogado); Flaviana 

Lopes (Gerente Administrativa); Adriano Damasceno (Gerente Financeiro); 

Renata Brandão (Coordenadora de Comunicação); Shirley Costa (Secretaria 

Geral) e Israel Castro (Coordenador de TI)4.  

II – Da Eleição pela Internet 

As eleições pela internet, previstas para os dias 05 e 06 de 

novembro de 2019, ocorrerão em todas as unidades da federação e terão 

início às 08h do dia 05 de novembro e término às 20h do dia 06 de 

novembro, de forma ininterrupta, com apuração dos votos pela internet no dia 

08 de novembro de 2019, à partir das 18 horas, horário de Brasília.  

III – Dos cargos concorridos 

Será realizado um pleito e os cargos concorridos são: 01 (um) 

presidente; 11 (onze) vice-presidentes; 05 (cinco) coordenadores – sendo um 

da justiça estadual, um da justiça federal, um da justiça do trabalho, um da 

justiça militar, um da área de aposentados e 03 (três) conselheiros fiscais. 

IV – Das Chapas concorrentes e do número exato de eleitores 

Conforme cronograma5, o prazo final para registro de chapa é 

04/09/2019. Após essa data, a AMB informará o TRE/DF quem são as chapas 

que concorrem ao pleito e número exato de eleitores. 

 
3 Contatos dos membros da Comissão Eleitoral Geral da AMB (anexo I). 
4 Contatos dos funcionários da AMB, responsáveis por auxiliar os membros da Comissão Eleitoral Geral da AMB 
(anexo II) 
5 Anexo III 
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V – Da Assiduidade dos eleitores no último pleito 

Nas eleições ocorridas em 2016, foram obtidos um total de 11.080 

(onze mil e oitenta votos), sendo 4.099 (quatro mil e noventa e nove) pela 

internet. 

VI – Do Pedido 

Posto isso e em face do exposto, a Associação dos Magistrados 

Brasileiros - AMB requer a cessão do sistema de votação pela internet e 

suporte técnico desse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para as eleições da 

Entidade que ocorrerão em novembro de 2019. 

Certos do atendimento do pedido ora formulado, nos colocamos à 

disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários e reiteramos 

protestos de estima e consideração. 

Respeitosamente, 

 

 

Jayme Martins de Oliveira Neto 
Presidente da AMB 

 
 
 

Roberval Casemiro Belinati 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 

 
 
 


