
Como incluir o CPF no cadastro 
da Justiça Eleitoral para participar 
da consulta popular para fins de 
priorização

A consulta popular está 
prevista no Termo Judicial 
de Reparação. 

Alguns eleitores ainda não 
têm o CPF cadastrado, mas 
podem fazer a inclusão na base 
de dados da Justiça Eleitoral. 

Você sabia que os eleitores 
dos 26 municípios 
considerados atingidos pelo 
rompimento das barragens 
da Vale em Brumadinho 
irão participar de um 
processo de consulta 
popular para fins de 
priorização? 

Mas tem um detalhe 
importante: para 
participar, é preciso 
estar com o CPF 
cadastrado na 
Justiça Eleitoral*. 

CPF

Importante: para 
participar da consulta 
popular, você tem até 
o dia 30 de setembro 
de 2021 para fazer a 
inclusão do CPF na 
Justiça Eleitoral.

Para verificar a 
situação do seu 
documento, basta 
consultar o site do TRE 
na seção “Título e 
local de votação - 
Consulta por nome” 

Se na consulta você 
digitar: o número do 
CPF no 1° campo; “Data 
de nascimento”; e  
“Nome da mãe”; 
depois clicar em 
“CONSULTAR” e não 
tiver retorno dos dados 
eleitorais, quer dizer 
que o documento não 
está cadastrado.

O procedimento é todo feito on-line. 

Para fazer esta inclusão você vai 
precisar seguir o passo a passo abaixo. 

Clique aqui e faça sua consulta

Reparação socioeconômica do 
rompimento das barragens da 
Vale em Brumadinho
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https://www.tre-mg.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome


COMO INCLUIR O CPF 
NA JUSTIÇA ELEITORAL

É preciso ter alguns 
documentos em mãos: 2

Com este material em mãos,
é hora de fazer a atualização:

•  uma foto ou selfie da pessoa 
segurando o documento
•  uma foto do documento 
frente e verso 
•  uma foto do comprovante 
de residência 

•  título de eleitor (se possível)
•  carteira de identidade, de 
motorista, de trabalho, profissional, 
ou certidões de nascimento e 
casamento (obrigatório)
•  comprovante de residência

Acesse o portal do 
TRE e clique no box: 
“TÍTULO NET”

A atualização on-line 
pede também:
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ou então clique direto aqui

Ao abrir a página clique no link: 
“Inicie seu requerimento no 
Título Net”
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https://cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/novoRequerimento


Após a finalização do 
cadastro que deve ser 
feito até 30/09/21, 
aguarde alguns dias e 
refaça a verificação 
do CPF (passo n° 1). Se 
o sistema reconhecer 
o número, você está 
apto a participar da 
consulta popular.

A partir de agora, basta 
seguir as orientações 
para inclusão dos dados: 

•  Selecione o estado (UF) para 
atendimento: MG. 
•  Clique no botão: “PRÓXIMO”
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Prossiga e preencha a primeira 
página de cadastro com dados 
pessoais. Assim que concluir, 
você será direcionado para uma 
nova página, onde deverá 
preencher os demais dados 
solicitados, inclusive o CPF. 
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Para concluir a atualização, você 
deve seguir preenchendo o 
cadastro e anexar as fotos exigidas 
e clique em “PRÓXIMO”.
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* Quem já recebe o Pagamento Emergencial da Vale 
está automaticamente habilitado a participar do 
processo de consulta popular para fins de priorização.


