FORMULÁRIO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO DF
1. Nº do Ofício
n°

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DA UNIDADE MÓVEL
“JUSTIÇA ELEITORAL VOLANTE” - JEV

2. Cidade/UF (obrigatório)
/

3. Nome da Entidade Requerente – Pública ou Privada (obrigatório)

4. Nome do Local pretendido para a realização do Evento (obrigatório)

Data do evento:

5. Endereço completo do local do evento

Cidade:
O local possui rede elétrica? SIM

NÃO

Há linha liberada para prefixo 0800? SIM

O local possui linha telefônica? SIM

NÃO

NÃO

O local possui conexão mínima de 4Mb de download? SIM

O Requerente tem ciência que deverá providenciar o policiamento da PMDF para o evento? SIM

NÃO

NÃO

É possível a realização de vistoria técnica antes do evento pela equipe do TRE/DF para fins de verificação da conectividade?
SIM

NÃO

6. Identificação do responsável pelo requerimento (obrigatório)
NOME COMPLETO:

Telefone:

-

Celular:

-

E-MAIL (pessoal ou funcional):
OBSERVAÇÕES:
Este Formulário deverá ser juntado ao Ofício de solicitação dos serviços da Justiça Eleitoral Volante dirigido à Secretaria da Corregedoria
do TRE/DF, mediante protocolo na Sede do Tribunal ou nos Cartórios Eleitorais, 30 (trinta) dias antes da realização do evento, sob pena de nãoatendimento, em conformidade com o que dispõe a Res. TRE nº 7282, de 03/05/11, nos seguintes termos:


O não encaminhamento do presente formulário ou seu preenchimento parcial ensejará o indeferimento da solicitação;



Não serão atendidas solicitações de utilização da “Justiça Eleitoral Volante” nos anos que forem realizadas eleições no DF;



Caberá ao organizador do evento requisitar os serviços da Polícia Militar do DF, a fim de garantir a segurança e o bom andamento dos
trabalhos da JEV, bem como certificar a existência, no local de: sanitários, rede elétrica e linha telefônica;



É vedada a utilização da JEV para atendimento a qualquer organização político-partidária ou que, embora assim não se caracterize, utilizese de sua finalidade principal para apoiamento a agremiações, candidatos ou partidos políticos, sob pena de perder o direito à utilização dos
serviços da unidade móvel e demais medidas cabíveis.

7. Local e Data

À
Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral do DF
Tribunal Regional Eleitoral do DF, sala 205 - anexo
Fone: (61) 3048-4013/3048-4325

8. Assinatura do responsável pelo Requerimento

