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Ofício Circular nº 22/2019/AMB/CEG                                                                             Brasília, 02 de outubro de 2019.      

 

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) 

Associado(a) da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB 

 

Assunto: ELEIÇÕES AMB 2019 – Circular Informativa do Pleito 

 

Prezado(a) Associado(a), 

As Eleições Diretas para os Conselhos Executivo e Fiscal da AMB (triênio 2020/2022) serão 

realizadas em Assembleia Geral no dia 08 de novembro de 2019, com período de votação entre 05 e 08 de 

novembro de 2019, em conformidade com as disposições estatutárias, as deliberações do Conselho Executivo (Art. 

18, inciso VI, do Estatuto da AMB) e seu Regulamento. 

Conforme Regulamento do pleito, aprovado pela Comissão Eleitoral Geral da AMB, os Magistrados 

associados poderão votar para as eleições para os Conselhos Executivo e Fiscal da AMB de três formas: por carta, 

por cédula de papel pessoalmente na associação local, ou pela internet. 

Todas as informações referentes ao pleito que se aproxima estão disponíveis por meio do link: 

https://www.amb.com.br/eleicoes2019/. 

I. DA VOTAÇÃO POR CÉDULA (07 e 08/11/2019) 

Caso o colega deseje votar por esta sobrecarta que recebe, deverá proceder da seguinte forma:  

a) assinalará no quadrado apropriado da cédula, a chapa de sua escolha, dobrando e 

colocando-a dentro da sobrecarta menor; e 

b) colocará a sobrecarta menor dentro da sobrecarta maior, remetendo-a para a sede de sua 

associação (no caso de associado filiado). 

A sobrecarta menor não deverá conter qualquer tipo de identificação ou sinal que permita a 

identificação do voto, tais como nome, assinatura, estado, Membro Institucional, dentre outros, SOB PENA DE O 

VOTO SER ANULADO. 

II. DA VOTAÇÃO PESSOALMENTE NA ASSOCIAÇÃO LOCAL (07 e 08/11/2019) 

Os eleitores que não optarem por votar pela internet, de 05 a 06/11/2019, poderão votar por 

sobrecarta ou pessoalmente em cédula de papel em urna de lona, no local indicado pela Comissão Eleitoral, entre 

os dias 07 e 08/11/2019, de 8h às 18h (horário de Brasília). 

III. DA VOTAÇÃO PELA INTERNET (05 a 06/11/2019) 

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF) remeterá aos eleitores, PARA O 

ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO GERAL DA AMB, e-mail contendo informações sobre o login e a 

senha exclusiva para o exercício do voto pela internet.  

O eleitor poderá votar pela internet entre os dias 05 e 06 de novembro de 2019, 

ininterruptamente. A votação será iniciada às 8h do dia 05 de novembro de 2019 e será encerrada às 20h do 

dia 06 de novembro de 2019 (horário de Brasília). 

Para o exercício do voto pela internet, o eleitor deverá acessar o site da AMB - www.amb.com.br 

- e clicar no link “Vote Aqui”, que desviará a conexão para o site do TRE/DF. 

No site do TRE/DF o eleitor deverá inserir seu login e a sua senha - que será encaminhada para 

o e-mail cadastrado do magistrado associado - e escolher uma das chapas apresentadas, conforme orientação do 

programa de informática. 

Confirmada a escolha da chapa, estará consumada a votação, não mais podendo o eleitor mudar 

o seu voto. 

No caso de extravio do login e senha o eleitor poderá obtê-los até o encerramento da 

votação pela internet, mediante acesso ao site da AMB, seguindo orientação do programa de informática. 

O voto do associado, cuja associação local não seja filiada à AMB ou daquele afiliado 

diretamente à entidade (Art. 3°, §§ 1º e 2º, do Estatuto da AMB), será remetido à sede da AMB, em Brasília/DF. 

Dessa forma, Vossa Excelência tanto pode votar por esta cédula que recebe, como pessoalmente 

na sua Associação ou pela internet. Fica a critério do(a) colega. 

Lembramos que as cédulas de votação, bem como a senha de votação pela internet, são 

encaminhadas para os endereços que constam no nosso sistema de cadastro (PORTANTO, O CADASTRO 

DEVE ESTAR ATUALIZADO). 

A sua participação no pleito é de extrema importância, pois garante maior representatividade à 

Chapa eleita. 

Atenciosamente, 

                      

 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 

Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 
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