EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) _____________________________________

PRESIDENTE DA ZONA ELEITORAL Nº ____ NO _______________________________

______________________________, brasileiro(a), ______________, portador(a) do titulo de
eleitor nº _______________________e inscrito(a) no CPF sob nº___________________,
domiciliado(a) em ______________________________________________________________
________________________________________________________________________ vem à
presença de V.Exa., a fim de que sejam tomadas todas as medidas cautelares necessárias e
cabíveis para a garantia de eventual provimento do pedido, em face da negativa do cartório da
____ zona eleitoral do Distrito Federal em realizar o realistamento eleitoral mediante a atualização
cadastral com coleta de dados parciais, especificamente, sem a coleta de dados biométricos
(conforme declaração anexa), e considerada a informação de que haveria demora na remessa a
essa MM Zona Eleitoral, noticiar que, apresentou ontem, no dia 30 de março de 2014, àquele
cartório, o seu

REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL
o qual foi recebido e protocolado sob o nº _________________, por meio do qual, com amparo
em fundamentação que entendeu adequada e suficiente (em termos idênticos ao do documento
anexo), postulou a essa MM Zona Eleitoral que:
a) proceda o meu recadastramento em conformidade com a Lei
nº 7444/85, com a dispensa da coleta de dados biométricos e
fotográficos, isentando-me de qualquer obrigação de submeterme ao coletor de dados digitais em operação no
recadastramento biométrico;
b) não cancele o meu título eleitoral, tampouco impossibilite a
minha votação regular nas eleições deste ano de 2014, nos
termos do Inciso VII do Art. 84 da Resolução TSE 23.372/2012,
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ou o exercício de qualquer direito que dependa da quitação dos
direitos eleitorais.
Em alternativa, caso sejam indeferidos os requerimentos acima
descritos, solicito a concessão de novo prazo para a coleta de
dados biométricos, preservando nesse período a validade do
título eleitoral e demais direitos pertinentes.

Nestes termos, respeitosamente.

Pede e Espera Deferimento.
_______________ , ____ de __________________ de 2014.

Assinatura: _______________________________
Nome: __________________________________
Título eleitoral nº ___________________________
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