
Ofício n° 006/2020-COMISSÃO ELEITORAL 

Brasília, 27 de outubro de 2020. 

Ao Senhor 

MARCELINO RODRIGUES MENDES FILHO 

Presidente da ANAFE 

N E S T A 

 

  Senhor Presidente, 

1.  A Comissão Eleitoral designada por Vossa Senhoria, após conduzir o processo eleitoral para 

escolha dos membros da futura Diretoria da Associação dos Advogados Públicos Federais – ANAFE, com a prática 

dos atos necessários (publicação de editais, julgamento de recursos, impugnações, notícias de fato, resposta a 

consultas etc.), divulgou o resultado das eleições e promoveu a homologação do mesmo, em 22 de outubro de 

2020, não havendo recursos relativos a referido edital ou incidentes a serem julgados. 

2.   Nada obstante o bom termo a que chegaram os trabalhos da Comissão, ficou clara a necessidade 

de aprimoramento do processo, especialmente com a elaboração de uma norma eleitoral. 

3.  Agradecemos a Vossa Senhoria e à Diretoria da ANAFE a confiança depositada nos membros que 

integraram a Comissão Eleitoral, sendo oportuno registrar que a ANAFE assegurou à Comissão absoluta 

independência para conduzir o pleito, sem qualquer intromissão nos trabalhos realizados. 

4.   Agradecemos às chapas e aos candidatos que participaram do pleito, os quais se comportaram de 

modo absolutamente republicano, respeitando integralmente as decisões da Comissão Eleitoral, nada obstante 

tenham exercido o legítimo direito de criticá-las e das mesmas recorrer. 

4.  Agradecemos aos funcionários da ANAFE que, sem exceção, estiveram sempre à disposição para 

atender às solicitações encaminhadas pela Comissão Eleitoral. 

5.  Por fim, agradecemos aos associados, que participaram de modo efetivo do processo eleitoral, 

valorizando a democracia no âmbito da Associação, os quais se comportaram também em observância às regras 

estabelecidas. 

6.   Nesta data, damos por encerrados os trabalhos da Comissão Eleitoral. 

Atenciosamente, 

 

EDIWAGNER DE ALMEIDA MARTINS 

Presidente 

 

DIOGO ALVAREZ TRISTÃO 

Membro 

 

JOSÉ EXPEDITO FREITAS 

Membro 

 

ARAKEN OLIVEIRA DA SILVA 

Suplente 

 

MARCELO ROBERTO ZENI 

Suplente 
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