TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
CARTÓRIO ELEITORAL DA ____ ZONA ELEITORAL/PI
ENDEREÇO
EDITAL N.º ____/2015
PRAZO: 05 (CINCO) DIAS – ART. 11, §5º, DA RES. TSE 23.282/2010
O Excelentíssimo Doutor ____________________ (nome do Juiz), MM. Juiz da ___ª
Zona Eleitoral/PI, com sede no Município de ____________(PI), no uso de suas
atribuições legais etc,...
TORNA PÚBLICO a todos os interessados que através do expediente
protocolizado sob n. _________/TRE-PI, autuado na classe ______, Petição n.
______________ (nº do processo), foram apresentadas neste cartório pelo
________________________ (nome do Partido), para conferência ____ (nº de
assinaturas) fichas subscritas por eleitores em apoiamento à criação da
referida agremiação política, nos termos do art. 11, § 4º da Res. TSE
23.282/2010, as quais se encontram neste Cartório à disposição de qualquer
interessado, podendo serem impugnadas no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
publicação do presente. E para conhecimento de todos os interessados, expeço
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado no
DJE/TRE-PI. Dado e passado nesta cidade de ___________ (nome da cidade), aos
___ (_____) dias do mês de _______ do ano de 2015 (dois mil e quinze). Eu,
____________ (Nome do Chefe de Cartório), Analista/Técnico Judiciário, preparei e
conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Neste ato, cientifico que apenas e tão só serão certificadas em cartório as
fichas de assinaturas de apoiamento subscritas por eleitores que não estejam
filiados a partidos políticos, nos termos da Lei n° 13.107/15.
___________________________
(Nome do Juiz)
Juiz Eleitoral da ___ª Zona - __________/PI

NOME DO PARTIDO EM FORMAÇÃO
(SIGLA PARTIDÁRIA)
Para atendimento ao disposto no §1º do art. 7º, da Lei 9.096/95, subscrevo o abaixo-assinado para
fins de conferência de dados junto a este Cartório Eleitoral da ___ZE/PI, que serve como
apoiamento para a criação do PARTIDO ______________________________________________.
A assinatura deste documento não implicará em filiação ou constituição de qualquer outra obrigação
para com o Partido.
Nome:
Telefone (DDD):
Endereço:
Município:
Título Eleitoral N°:

CEP:
UF:
Zona:

Seção:

________________________________________
Assinatura do eleitor (conforme o título eleitoral)

CERTIDÃO
Cartório da ___ZE/PI
Certifico, conforme abaixo indicado, o cumprimento ou não do disposto no artigo 11, da Resolução TSE nº 23.282/2010.
( ) Atesto sua veracidade
( ) Não atesto sua veracidade
_________/PI, __, ____________/2015.
__________________________
Assinatura do Chefe de Cartório

Para atendimento ao disposto no §1º do art. 7º, da Lei 9.096/95, subscrevo o abaixo-assinado para
fins de conferência de dados junto a este Cartório Eleitoral da ___ZE/PI, que serve como
apoiamento para a criação do PARTIDO ______________________________________________.
A assinatura deste documento não implicará em filiação ou constituição de qualquer outra obrigação
para com o Partido.
Nome:
Telefone (DDD):
Endereço:
Município:
Título Eleitoral N°:

CEP:
UF:
Zona:

Seção:

________________________________________
Assinatura do eleitor (conforme o título eleitoral)

CERTIDÃO
Cartório da ___ZE/PI
Certifico, conforme abaixo indicado, o cumprimento ou não do disposto no artigo 11, da Resolução TSE nº 23.282/2010.
( ) Atesto sua veracidade
( ) Não atesto sua veracidade
_________/PI, __, ____________/2015.
__________________________
Assinatura do Chefe de Cartório

