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Circular 01/2017 – CE 
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2017 

 

Prezado(a) Associado(a), 

 

Encaminho o material necessário às eleições para a Diretoria e o Conselho Deliberativo e 
Fiscal da nossa AMAERJ – Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, para o biênio 
2018/2019, pela modalidade de votação por correspondência. 

A escolha também poderá ser feita por voto pessoal ou pela internet. Assim, seguem as 
instruções expedidas pela Comissão Eleitoral da AMAERJ. 

O voto por correspondência será exercido através do material que está sendo enviado: um 
aerograma, um envelope (sobrecarta) e uma cédula. Após marcar uma X na quadrícula da chapa, a 
cédula deverá ser colocada na sobrecarta e introduzida no aerograma, que deverá ser devidamente 
preenchido e depositado em qualquer agência da ECT. Para ser computado, o voto deve chegar à 
Comissão Eleitoral até o início da apuração, que será no dia 27 de novembro de 2017, às 18h. A 
cédula não poderá conter nenhuma anotação ou sinal que permita a identificação, sob pena de não 
ser computado. 

O voto pessoal, em cédula de papel, será no dia 27 de novembro de 2017, das 8h às 18h, na 
urna que será instalada no Auditório Desembargador Renato de Lemos Maneschy, na sede da 
AMAERJ ou nas urnas que estarão nas sedes das seções regionais (neste caso apenas os Juízes que 
atuam em serventias no âmbito da regional ou nela residam). 

O voto pela internet, ocorrerá das 8h do dia 20 de novembro, às 18h do dia 26 de novembro 
de 2017. Você recebeu um e-mail do remetente “eleições@amaerj.org.br”, com o link 
http://www.amaerj.org.br/eleicoes2017/ e a senha para autenticação no sistema de votação 
eletrônica (caso não consiga clicar no link, copie-o e cole-o em seu navegador). Após, insira sua 
matrícula/e-mail e senha nos campos indicados, e clique em ENTRAR para efetuar seu voto. 

A Comissão Eleitoral agradece a participação do colega. 

 

 

Comissão Eleitoral 

Desembargador Roberto Guimarães 

Desembargador João Ziraldo Maia 

Juiz Mauro Nicolau Junior 
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