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O objetivo deste material é entregar informações necessárias para melhor adaptação dos 

brasileiros em Winnipeg e região. Nesta cartilha, você encontrará um passo a passo com 

os principais links para entender e fazer sozinho sua transferência de seção eleitoral 

para Winnipeg.  

 

O cadastro eleitoral será fechado pelo TSE em 4 de Maio de 2022. Assim, todos os serviços 

eleitorais no exterior estarão suspensos a partir desta data limite para os cidadãos brasileiros 

regularizarem sua situação a tempo de participar do pleito presidencial em 2022. 

O Consulado Honorário do Brasil em Manitoba prestará assistência nesse processo. 

Envie um e-mail para: servicos.honorario.winnipeg@gmail.com  

 

 

 

 

 

Transfira seu título de eleitor para seção eleitoral de Winnipeg: seu voto será válido e não 

haverá mais a necessidade de justificativas eleitorais para eleições municipais e estaduais. 

Nota: o eleitor inscrito no exterior somente vota em eleições federais. 

Com o "Titulo Net exterior", é possível fazer todos os serviços eleitorais remotamente, 

sem necessidade de comparecer ao Consulado. 

Como fazer seu alistamento, cadastramento, recadastramento, regularização, transferência de 

domicílio eleitoral, ou correções no título de eleitor: 

1. Preencha o Formulário Título Net exterior: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/eleitor-no-exterior/pre-atendimento-eleitoral-no-exterior-titulo-net 

2. Logo após, instale o aplicativo e-TÍTULO,  (A emissão de títulos “físicos“ para eleitores no 

exterior foi descontinuada). Agora, o título eleitoral é apenas eletrônico 

.  

 

Apresentação 

 

Seção eleitoral de Winnipeg # 1402 
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TÍTULO NET - FORMULÁRIO 

Serviços eleitorais remotos, sem necessidade de comparecer ao Consulado. 

Para isso será necessário preencher o Formulário Título Net exterior: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/eleitor-no-exterior/pre-atendimento-eleitoral-no-exterior-titulo-net) 

anexando o que segue: 

a) no campo DOCUMENTO DE IDENTIDADE FRENTE: anexar imagem da página de 

identificação do passaporte (mesmo que já vencido) 

b) no campo DOCUMENTO DE IDENTIDADE VERSO: anexar imagem da página 4 do seu 

passaporte brasileiro (onde está o nome dos pais) 

c) no campo CERTIDÃO DE NASCIMENTO: anexar sua certidão de nascimento brasileira 

d) no campo CERTIDÃO DE CASAMENTO: caso tenha se casado no Brasil e/ou registrado 

seu casamento no Consulado e possua uma Certidão de Casamento brasileira, anexar a 

Certidão de Casamento brasileira 

e) no campo COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA: anexar um comprovante do seu endereço 

no Canadá (pode ser a Driver's Licence, um void cheque ou qualquer outro documento oficial - 

conta de cartão de crédito, extrato bancário, contrato de aluguel - onde apareça o seu nome e o 

seu endereço). 

g) no campo FOTO SEGURANDO UM DOCUMENTO: anexar selfie de ótima qualidade, 

segurando o passaporte brasileiro aberto na página de identificação (que tem a foto).  Esse 

campo é obrigatório e a fotografia deve permitir a leitura dos dados do passaporte (ou seja, não 

pode estar fora de foco, nem muito distante). 

h) no campo DOCUMENTO MILITAR: Homens entre 18 e 45 anos deverão anexar imagem de 

seu documento militar (Certificado de Alistamento, de Reservista ou de Dispensa de 

Incorporação). 

g) no Campo DISPENSA DE MULTAS: anexar o formulário de pedido de dispensa de multas 

eleitorais ou, no campo GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS, anexar o comprovante do 

pagamento de multas eleitorais. 

IMPORTANTE: O Cartório Eleitoral irá indeferir/excluir formulários incompletos, com erros no 

preenchimento e/ou sem "selfie". Além disso, é imprescindível concluir o preenchimento 

anexando todos os documentos solicitados, pois somente documentos na situação "aguardando 

análise de documentos e fotografia selfie" podem ser processados pela Justiça Eleitoral. 

* Após o preenchimento, verifique o andamento do seu pedido na página inicial do Título Net exterior. 

 

Passo a Passo  -  alistamento,  cadastramento,  recadastramento,  regularização,  

transferência de domicílio eleitoral, ou correções no título de eleitor 

https://www.tse.jus.br/eleitor/eleitor-no-exterior/pre-atendimento-eleitoral-no-exterior-titulo-net
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CORREÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

Se for necessário fazer alguma alteração ou correção no seu cadastro eleitoral, ao preencher o 

formulário Título Net, deverá ser selecionada a opção TENHO, MAS OS DADOS NÃO 

CONFEREM.  A partir daí, o formulário deve ser preenchido com os dados corretos, idênticos 

aos que constam na documentação brasileira (certidão de nascimento ou de casamento) sem 

omissões ou abreviações. 

ACOMPANHAMENTO E PRAZO 

A situação do seu pedido poderá ser verificada no site do Título Net exterior, na consulta ao 

protocolo. O prazo para processamento do seu requerimento pelo Cartório Eleitoral é de 

até 90 dias.  

Para conferir se a solicitação foi processada, o eleitor deverá entrar no site do TSE, na 

parte Local de votação e inserir dados pessoais. Assim também o eleitor ficará sabendo o 

número do título, caso não o saiba ou tenha perdido. Em seguida pode ser instalado 

o aplicativo e-TÍTULO, no celular ou tablet, que fornece informações e documentos eleitorais. 

E-TÍTULO 

O Tribunal Superior Eleitoral descontinuou a emissão de títulos "físicos" para os eleitores no 

exterior a partir de 28/02/2018. O título de eleitor, agora, é apenas eletrônico. Para obtê-lo, 

deve-se baixar o aplicativo e-Título em seu smartphone ou tablet. Para isso, serão necessárias 

informações tais como nome completo, número do título (se você não sabe, vá em  Local de 

Votação no Site do TSE); nome da mãe (se houver), nome do pai (se houver) e data de 

nascimento. Lembrando que sempre que se for preencher formulários da justiça eleitoral, deve-

se utilizar NOMES COMPLETOS, sem abreviações, e com a grafia IDÊNTICA AO QUE 

CONSTA NOS DOCUMENTOS BRASILEIROS.  

ELEIÇÕES NO EXTERIOR 

O voto é obrigatório para todo cidadão brasileiro alfabetizado maior de 18 e menor de 70 anos, 

ainda que resida no exterior. O voto é facultativo para os jovens entre 16 e 18 anos 

incompletos, os maiores de 70 anos, e os analfabetos. 

Como eleitor brasileiro registrado no exterior, você estará habilitado a votar nas eleições 

para Presidente da República e não precisará justificar ausência nas eleições municipais 

e estaduais brasileiras. 

As próximas eleições presidenciais estão previstas para outubro de 2022. 

 

 

 

Conteúdo por: Vanice Stein.  Art & Design por Simone Matulis. 

Fonte: Consulado-Geral do Brasil em Toronto (itamaraty.gov.br) 

 

Venha fazer parte da nossa seção eleitoral !  
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