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Ofício Circular nº020/AMB/ Eleições/2019            Brasília, 2 de outubro de 2019. 
 
 
A Sua Excelência o(a) Senhor(a) 
Presidente de Associação de Magistrados Filiada à AMB 
 
 
Assunto: Informações sobre o processo eleitoral da AMB. 

 
Prezado(a) Colega, 
 

Nos termos do art. 12, do Regulamento Geral das eleições para 

os Conselhos Executivo e Fiscal da Associação dos Magistrados Brasileiros – 

AMB (triênio 2020/2022), encaminhamos a Vossa Excelência o material 

relacionado com o processo eleitoral, a saber: 1) Regulamento definitivo; 2) 

Cédulas para votação pessoal; 3) Ofício Circular nº016 da Comissão Eleitoral 

Geral da AMB, comunicando o registro das chapas; 4) lista definitiva de 

votantes (associados da AMB com direito a voto); 5) Modelo de ata de registro 

diário de votos por sobrecarta; e 6) Modelo de ata de apuração das eleições 

diretas da AMB. 

Esclarecemos que a Comissão Eleitoral Geral da AMB deliberou 

que 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. 

Os votos por sobrecarta deverão chegar na associação local até 

às 18 horas do dia 8 de novembro de 2019 e depositados em urna específica 

(que deve ser providenciada pela associação). Nesta urna far-se-á o depósito 

da correspondência como enviada pelo associado (a carta endereçada à 

associação local, com indicação do associado remetente, que deve conter a 

sobrecarta com o voto).  

Findo o horário de votação, devem ser confrontadas as listas 

votantes, verificando-se os nomes dos associados que votaram pela internet 

(que enviaremos após às 20h do dia 06/11/2019), com os nomes dos 

associados que votaram pessoalmente na urna de lona e com os votos por 

correspondência, pelos correios.  
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Em caso de duplicidade de voto, ou seja, de associado que votou 

pela internet, por carta e também pessoalmente, o voto dado por carta deverá 

ser eliminado, prevalecendo somente o voto dado pela internet ou o voto 

pessoal, conforme o caso. O voto por carta só poderá ser aberto depois de 

conferida a listagem de votantes nas urnas de lona. Feita esta triagem, as 

sobrecartas devem ser retiradas dos envelopes brancos, misturadas e, em 

seguida, os votos nelas contidas devem ser apurados e somados àqueles 

dados nas urnas de lona. Apenas serão validados os votos por sobrecarta que 

contenham no verso da cédula de votação a assinatura dos membros da 

Comissão Eleitoral Geral da AMB. 

Findo o horário da votação, a Comissão Eleitoral local lavrará ata 

dos trabalhos (modelo de ata de apuração anexo), devendo a Comissão 

Eleitoral local comunicar, imediatamente,  à Comissão Eleitoral Geral da AMB 

por meio do endereço eletrônico: eleicoes@amb.com.br o resultado final da 

apuração realizada e, no prazo de 48 horas, encaminhar à Comissão Eleitoral 

Geral da AMB os documentos originais das eleições (atas de registro diários de 

votos, ata de apuração, cédulas, lista dos eleitores votantes, etc); 

Cada chapa registrada poderá indicar à Comissão Eleitoral Local 

dois fiscais para acompanhar o processo eleitoral. Os nomes devem ser 

enviados aos cuidados da Comissão Eleitoral Geral da AMB por meio do e-mail 

das eleições, acima referenciado. 

A participação de cada membro institucional, divulgando e 

conclamando os seus associados a participarem do pleito, é de suma 

relevância, pois somente assim se dará maior representatividade à nossa 

Entidade Nacional. 

Atenciosamente, 

 
 

Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 
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