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ANTES DE INICIAR O
REQUERIMENTO SEPARE:

01

03

FOTO OU
DIGITALIZAÇÃO DE
DOCUMENTO DE
IDENTIDADE

SELFIE AO LADO
DO DOCUMENTO
DE IDENTIDADE

02

04

FOTO OU
DIGITALIZAÇÃO DE
COMPROVANTE DE
ENDEREÇO

QUITAÇÃO MILITAR
(obrigatório no ano
em que o eleitor do
sexo masculino
completa 19 anos)

COMO ACESSAR O TÍTULONET
ACESSE O SITE:
www.tse.jus.br

02

Ou, se você
preferir, use
este QR
CODE.

01
Na aba lateral
direta, clique em
"Autoatendimento do
Eleitor"

03

INICIANDO O ATENDIMENTO
VIA TITULONET
Clique na aba "Autoatendimento ao Eleitor"

01

02
Clique na aba
"TIRE SEU
TÍTULO"

TIRANDO O 1° TÍTULO

03
Confirme
que deseja
prosseguir.

04
Leia as
instruções e,
após, desça a
página e clique
em "Iniciar seu
atendimento a
distância"

TIRANDO O 1º TÍTULO

05

Preencha os dados conforme seu documento de identidade.

O campo "Título de eleitor" selecione "não tenho".

Se não possuir a informação
do nome do pai ou da mãe,
basta selecionar o campo
"não consta no registro de
nascimento"
Lembre-se de conferir
atentamente todos os dados
preenchidos para evitar erros de
digitação!

TIRANDO O 1º TÍTULO

06

Atenção: caso deseje
incluir o nome social,
selecione a caixa.
Esta opção permite
que o adolescente
indique o nome
social pela qual a
pessoa travesti ou
transexual se
identifica, NÃO É
APELIDO!

Continue a preencher os dados conforme seu documento de
identidade.

Naõ esqueça de
indicar seu e-mail!

Lembre-se: estar
namorando não muda
o estado civil, logo,
ainda continua
solteiro(a).

Ser mesário é um ato de cidadania,
caso tenha interesse em trabalhar
nas Eleições quando completar 18
anos, selecione a opção sim, caso
não tenha interesse, selecione não

TIRANDO O 1º TÍTULO
Alimente os campos enviando os respectivos documentos.

07

O comprovante de
residência pode ser
substituído pela
declaração de
matrícula da escola.

Clique em "Próximo"
quando terminar.
Atente-se para enviar todos os
documentos obrigatórios! Se
precisar enviar outros não
obrigatórios, envie no espaço
adequado.

TIRANDO O 1º TÍTULO
Selecione o seu CEP, com ele preenchido, os campos "UF" e
"Município" são automaticamente preenchidos. Preencha os
demais e, após, clique em próximo.

08
Antes de clicar em "Próximo"
deixe ao menos um telefone de
contato.

09
Escolha o local de
votação mais próximo
de sua residência.

Após a escolha, clique
em "próximo".

TIRANDO O 1º TÍTULO
Confira se seus dados estão corretos, caso tenha alguma
observação a fazer, insira no campo observação. E clique em
"CONFIRMAR".

10

Antes de clicar em "Próximo"
deixe ao menos um telefone de
contato.

Estando tudo certo,
clique em "Confirmar".

Será gerado um número de protocolo que você pode imprimir ou
fazer uma foto da tela, com ele é possível acompanhar o seu
requerimento. A versão digital do título pode ser baixada através
do APP E-Titulo somente após o processamento do pedido pela
Justiça Eleitoral, isto demora em torno de 3 a 5 dias.

Ficou alguma dúvida?
Contate o Cartório Eleitoral de sua cidade!

