
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
RUA ANTÔNIO PAULINO, 445 - Bairro CENTRO - CEP 79540000 - Cassilândia - MS

Telefone:  (67)3596-3420

Ofício-Circular nº 57 / 2020 - TRE/ZE003

Cassilândia, 28 de abril de 2020.

Aos Senhores
Comunicadores de rádio, sites e demais meios de comunicação.
Município de Cassilândia/MS

Assunto: Atendimento virtual (TÍTULO NET).

Senhor(a) Diretor(a),

Informo que:

1- Foi disponibilizado na página da internet do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso do Sul (www.tre-ms.jus.br)  formulário  de  atendimento virtual (Título-Net),  onde  o  eleitor
poderá solicitar primeira via do título (ALISTAMENTO), mudança de domicílio (TRANSFERÊNCIA)
e/ou alteração de dados (REVISÃO);

2-  O eleitor deverá  entrar  no site  e  seguir  o  passo a  passo descrito,  sob pena  de
indeferimento do pedido;

3- O acesso poderá ser feito por computador ou pelo celular;

4- As solicitações poderão ser efetuadas até o dia 06 de maio de 2020;

5- Tendo em vista a pandemia, a coleta dos dados biométricos está suspensa até a
normalização da situação;

6- A versão impressa do título de eleitor está suspensa, assim, para ter acesso ao título
basta o eleitor baixar o aplicativo: e-título (título virtual);

7- O Tribunal Superior  Eleitoral-TSE  suspendeu  os  efeitos  do  cancelamento  dos
títulos  daqueles  que  não  compareceram a  revisão  biometria  obrigatória,  ou  seja,  os  eleitores  de
Cassilândia que não realizaram a biometria, NÃO PRECISAM FAZER SOLICITAÇÃO PELO
TÍTULO NET,  pois poderão votar  na  Eleição  Municipal  de  2020,  devendo,  após a  eleição  e
retorno das atividades, procurar o Cartório Eleitoral.
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8-  Em  caso  de  dúvidas,  basta  entrar  em  contato  com  o  Cartório  Eleitoral  de
Cassilândia  pelo: WHATSAPP:  (67)  8114-6758  ou E-MAIL:  ze03@tre-ms.jus.br,  de  segunda a
sexta, de 12 às 18h (MS).

Nesse sentido, solicito os bons préstimos desta emissora de rádio e site de notícias na
ampla divulgação das informações acima.

Atenciosamente,

assina por determinação judicial (PORTARIA 1/2019)

THUANY PESSOA LEAL CABRAL
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por THUANY PESSOA LEAL CABRAL, Chefe de Cartório, em
28/04/2020, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ms.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0825243 e o código CRC 24D510FD.
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