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1. Eleições 2014 - Justificativa Eleitoral
Eleitores inscritos no exterior
A Justiça Eleitoral passou a oferecer, aos eleitores inscritos no exterior, novo método de justificativa
eleitoral, por meio do sistema “JUSTIFICA”, que permite o envio eletrônico do requerimento de
justificativa eleitoral, no prazo de lei*.
* Prazo para justificativa:
- 60 dias após as eleições
- 30 dias após o retorno ao país
O envio pelo sistema “JUSTIFICA” exige o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) ser eleitor inscrito junto a uma das zonas eleitorais do Exterior, do Distrito Federal, do Rio
Grande do Sul ou de Santa Catarina;
b) identificar-se corretamente;
c) preencher o motivo da justificativa; e
d) anexar cópia eletrônica (digitalizada) do comprovante da impossibilidade de comparecimento
(atestado médico, comprovante de passagens, entre outros - formato "jpg" ou "pdf", tamanho
máximo 2MB).
O formulário eletrônico da justificativa eleitoral está disponível no endereço: http://www.tredf.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral/sistema-justifica-acesso
Observações:
1. Deve ser encaminhada uma justificativa para cada turno de eleição.

2. Após o envio da justificativa pelo sistema, o eleitor receberá mensagem em seu correio eletrônico
com o número de protocolo de recebimento da justificativa.
3. Eleitor registrado em outro estado deve encaminhar o requerimento de justificativa acompanhado
dos documentos pertinentes para o Cartório Eleitoral do estado onde esteja registrado.
4. As solicitações de emissão/renovação de passaporte devem estar acompanhadas de Certidão de
Quitação Eleitoral ou, na impossibilidade da emissão da Certidão, do comprovante de solicitação de
justificativa eleitoral.
Eleitores inscritos no Brasil
Os eleitores inscritos no Brasil (com exceção do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, que podem optar pelo formulário eletrônico), observados os prazos de 30 dias após o seu
retorno ao país ou de 60 dias a partir da realização de cada turno, deverão apresentar a justificativa
de ausência junto ao Cartório Eleitoral onde está registrado. Nesse caso, o requerimento deverá ser
encaminhado via correios. Consulte a página eletrônica do TSE para saber o endereço de seu
Cartório Eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/zonas-eleitorais/pesquisa-a-zonas-eleitorais).
As justificativas deverão estar acompanhadas de:
a) cópia de documento oficial brasileiro de identificação (carteira de identidade, carteira
profissional emitida por órgão criado por lei federal, certidão de nascimento ou casamento,
passaporte, instrumento público no qual conste idade e outros elementos necessários à qualificação
do requerente, inclusive a nacionalidade brasileira), em todos os casos;
b) comprovante (tais como contratos de aluguel, contas de luz, telefone e outros serviços, contrato
de emprego, matrícula em escola, entre outros) ou declaração assinada pelo próprio eleitor no caso
daqueles que residem no exterior, se for o caso; ou
c) cópia de bilhetes aéreos, reserva em hotel ou qualquer outro meio que comprove estar o eleitor
em viagem ao exterior.
Atenção: NÃO é necessário autenticar qualquer dos documentos descritos nos itens acima.
2. Augusto Soledade - Brazzdance - seleção de dançarinos
*informações sob responsabilidade dos organizadores

3. Estreia do Filme “Hoje eu quero voltar sozinho” – 28 de novembro
*informações sob responsabilidade dos organizadores
O filme indicado pelo Brasil para a disputa do Oscar 2015, intitulado "Hoje Eu Quero Voltar
Sozinho" (The Way He looks), estreia em Miami no dia 28 de novembro, no O Cinema - Miami
Shores .

Para assistir o trailer, clique aqui

4. Universidade de Miami – “Brazilian Film Series”
*informações sob responsabilidade dos organizadores

5. Terceiro Festival Brasileiro de Pompano Beach – 22 de novembro
*informações sob responsabilidade dos organizadores

6. Exposição Beatriz Milhazes: “Jardim Botânico”
Para informações sobre a exposição, clique aqui.

7. Mudança de sede
A partir do dia 20/10/2014, o Consulado-Geral passou a funcionar em novo
endereço - 3150 SW 38th Avenue - andar térreo, Miami, FL, 33146 - em
frente à estação de metrô Douglas Road.
Veja como chegar no novo endereço.
O horário de funcionamento do setor de passaportes, atos notariais e
demais documentos brasileiros passou a ser de 9 a 13h.
Confira os horários de atendimento dos diferentes setores aqui.
8. Temporada de furacões – Guia
O Consulado-Geral elaborou guia em português com o objetivo de oferecer à comunidade brasileira
algumas orientações úteis para o planejamento familiar no contexto da temporada de furacões, bem
como para facilitar a busca por informações oferecidas pela rede de assistência do estado da Flórida.
A temporada de furacões estende-se de 1° de junho a 30 de novembro de cada ano.
Para ler e imprimir o guia, clique aqui.
9. Ouvidoria Consular do Ministério das Relações Exteriores
A Ouvidoria Consular do Ministério das Relações Exteriores é responsável pelo processamento de
comentários, sugestões, elogios e críticas referentes a toda a atividade consular das repartições
brasileiras no exterior - aí incluídos atendimento em geral, rede consular, assistência, processamento
de documentação e demais atividades afins.

Como contatar





Por e-mail: ouvidoria.consular@itamaraty.gov.br
Por correio ou pessoalmente: na Ouvidoria Consular - Palácio do Itamaraty - Anexo I - Térreo
Divisão de Assistência Consular - Esplanada dos Ministérios - Bloco "H"- Brasília/DF Brasil
70170-900.
Por telefone: (55) (61) 2030 8804/8805/9712/8803 (de 8:00 a 20:00 - horário de Brasília)
Por meio do preenchimento e entrega do Formulário de Opinião do Público.

Para mais informações, clique aqui e leia a seção “Ouvidoria Consular”, na página do ConsuladoGeral.
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