
 

 

REGRAS PARA O DEBATE ENTRE OS 
CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA AMB 

ELEIÇÕES 2019 

 
 

• O debate será realizado de acordo com as regras estabelecidas pela 
Comissão Eleitoral Geral da Associação dos Magistrados Brasileiros - 
AMB. 

• O debate será realizado no dia 04 de novembro de 2019, às 17h, no Hotel 
Windsor Brasília, em Brasília/DF. 

• O objetivo do debate é exclusivamente apresentar e defender as 
propostas e ideias de gestão para os próximos três anos à frente da AMB. 

• Será feito um sorteio para definir qual o candidato falará no primeiro bloco 
e nos blocos seguintes. 

• Todos os candidatos terão as mesmas condições de tempo e exposição. 

• Para a contagem do tempo será utilizado um cronômetro. 

• Antes do início do debate será possibilitada a inscrição das pessoas 
presentes para fazer perguntas aos candidatos. As perguntas serão 
formuladas por escrito e sem direcionamento a qualquer candidato. 

 
1º BLOCO: APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
O mediador fará o sorteio da ordem de apresentação dos candidatos. 

Cada chapa terá 10 minutos para apresentação. 

2º BLOCO: PERGUNTAS DA PLENÁRIA 
 

Será sorteada tanto a ordem das perguntas formuladas pela Plenária, como a 
ordem das respostas. 

 
Serão formuladas 06 perguntas pela Plenária, por escrito, sendo 02 (duas) para 
cada candidato, que serão respondidas de forma alternada pelo tempo máximo 
de 03 (três) minutos. 

 
3º BLOCO: PERGUNTAS ENTRE OS CANDIDATOS 

 
Após o sorteio da ordem dos candidatos, o candidato formulará duas perguntas 
para os candidatos concorrentes, cuja ordem também será por sorteio, sendo o 
tempo de 1 (um) minuto para a pergunta, 2 (dois) minutos para a resposta, 1 
(um) minuto de réplica por quem perguntou e 1 (um) minuto para o terceiro 
concorrente manifestar-se sobre o tema da pergunta. 



 

 

 

4º BLOCO: FALA FINAL DOS CANDIDATOS 
Após o sorteio da ordem dos candidatos, serão disponibilizados 10 minutos para 
cada candidato. 

 

Caberá ao mediador: 
 
I – Indeferir perguntas impertinentes ou de cunho exclusivamente pessoal; 
II – Evitar alterações entre os candidatos e entre estes e a plenária e vice- versa; 
III – Censurar o uso de expressões injuriosas e depreciativas da imagem de 
membros e candidatos à AMB; 
IV – Solicitar da plenária contenção em manifestações consideradas 
inoportunas; 
V – Efetuar os sorteios da ordem das falas dos candidatos durante o debate. 
VI – Os incidentes ou impugnações ocorridos durante o evento serão resolvidos 
pela Comissão Eleitoral Geral da AMB, que estará presente no debate. 

 
Brasília, 14 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

                             ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 
               Desembargador do TJDFT 

Presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB 
 
 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 
Desembargador do TJMT 

 
 

MARIA DE LOURDES ABREU 
Desembargadora do TJDFT 

 
 

CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 
   Juiz de Direito do TJDFT 

 
 

CAROLINA DA SILVA CARRILHO ROSA 
                  Juíza do Trabalho substituta do TRT14 


