Prazo
para
regularizar
situação junto a Justiça
Eleitoral termina dia 9/5
Atenção! Quem ainda tem pendências com a Justiça Eleitoral
deve correr. O prazo para solicitação de serviços como
transferência, emissão do primeiro título de eleitor, pedido
de segunda via de título, alteração de nome ou mudança de
escola, de secção ou para seção adaptada a idosos e
deficientes termina nesta quarta-feira (9/5). Até esta data,
os cartórios funcionarão em horário estendido – das 9h às 18h.
Em Arujá, é necessário chegar mais cedo, pois o atendimento é
feito por meio de distribuição de senha – 90 no total, sendo
30 para público preferencial.
Quem for tirar a primeira via do Título deve apresentar os
seguintes documentos:
-RG original, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal
(OAB, CRM, CREA, etc) ou certidão de nascimento ou casamento;
-comprovante de endereço, em nome do eleitor ou dos pais
(conta de luz, ou conta bancária, ou conta de telefone etc.,
desde que contenha nome e endereço e seja recente);
-comprovante de quitação do serviço militar (homens com idade
entre 18 e 45 anos), para o primeiro título.
Não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para
emissão
do
primeiro
título
por
não
conter
nacionalidade/naturalidade; o passaporte, para quaisquer
operações eleitorais, somente será aceito se for o modelo que
contenha também a filiação; o documento apresentado deve
conter nome atual e sem abreviaturas (inclusive de filiação),
caso contrário, deverá ser apresentado documento complementar

que contenha nomes completos.
O título de eleitor é entregue na hora.
Biometria
O cadastramento biométrico NÃO É OBRIGATÓRIO em Arujá.
Portanto, não é necessário preocupar-se com aplicação de
multas ou quaisquer outras penalidades. Quem quiser fazer o
procedimento ainda este ano, deve agendá-lo no site do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP). Datas e horários para o
agendamento biométrico estão disponíveis somente a partir de
7/11/2018.
Para
agendar
biometria,
acesse: http://www.tre-sp.jus.br/eleitor/carta-de-servicos-1/a
gendamento-para-os-servicos-eleitorais.
Atendimento
O Cartório Eleitoral de Arujá fica na rua Abílio Rodrigues
Neves, 301.
Mais informações ligue: 4653-2006 ou 4653-4690.
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