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EDITAL CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES 2022 
 
A Presidente Nacional da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA 
– ABMCJ, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais (art. 51, do Regimento 
Interno), convoca as associadas em gozo de seus direitos associativos (art. 12, I e II do 
Estatuto e art. 50 e 53 do Regimento Interno) para a Assembleia Geral e para as eleições 
gerais dos membros dos seus órgãos (art. 19, II, III, IV e V, Estatuto) para o mandato de 
três anos, triênio 2023-2026, a realizar-se no dia 07 de dezembro de 2022, conforme 
dispõe o art. 52 do Regimento Interno, no horário ininterrupto das 10 às 16 horas, na 
sede de cada Comissão Estadual e na do Distrito Federal, e/ou Subcomissão, com a 
seguinte pauta: i) eleição dos membros da DIRETORIA NACIONAL, das COORDENADORIAS 
REGIONAIS, das DIRETORIAS DAS COMISSÕES ESTADUAIS e do Distrito Federal e das 
SUBCOMISSÕES, bem como dos membros dos respectivos CONSELHOS FISCAIS e 
DELIBERATIVOS, na forma regimental; e ii) outros assuntos. Fica estabelecido o prazo 
máximo de até o dia 21/10/22 para o registro das chapas perante a Comissão Eleitoral, 
exclusivamente via e-mail institucional eleicaoabmcj2022@gmail.com , bem como o prazo 
para a impugnação de candidaturas, que é de cinco (5) dias úteis seguintes à data do 
encerramento do registro, findando-se no dia 28/10/22, e igual prazo para a defesa de 
eventuais impugnações, o qual encerrar- se-á no dia 07/11/22, que deverão ser enviados 
para o e-mail eleicaoabmcj2022@gmail.com. As eleições reger-se-ão pelo disposto nos 
art. 46 a 75 do Regimento Interno. Este Edital será divulgado no site https://abmcj.ong.br/, a 
todas as Presidentes, via e-mail, e publicado no Diário Oficial da União. Goiânia, aos 28 dias 
do mês de setembro de 2022. MANOELA GONÇALVES SILVA. Presidente Nacional da 
ABMCJ - Triênio 2020/2023. 
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