
REUNIMOS AS INFORMAÇÕES  

MAIS IMPORTANTES QUE VOCÊ 

PRECISA SABER PARA PARTICIPAR  

DE BOA DA FESTA DE DEMOCRACIA.

REALIZAÇÃO:

E agora?

a eleiç�o 
chegou!  
a eleiç�o 
chegou!  
a eleiç�o 
chegou!  
a eleiç�o 
chegou!  
a eleiç�o 
chegou!  
a eleiç�o 
chegou!  



ANTES DE CHEGAR O FINAL DE SEMANA:  

SEPARE UM DOCUMENTO  
OFICIAL COM FOTO! 
Você precisa de um deles para votar.

Pode ser:
> CARTEIRA DE IDENTIDADE

> CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO (CARTEIRA  
DE MOTORISTA)

> PASSAPORTE

> CARTEIRA DE  
CATEGORIA PROFISSIONAL 
RECONHECIDA POR LEI

> CERTIFICADO DE 
RESERVISTA

Leve também seu título de eleitor, já que nele estão as 
informações sobre a zona e a seção eleitoral. 

Mas se você não souber onde está o seu título, relaxa!  
O título de eleitor não é um documento obrigatório para votar. 

Ou seja, o documento oficial com foto é obrigatório, mesmo se 
você tiver o título. Mas se não tiver o título, é possível votar 
só com o documento oficial com foto e as informações 
sobre a zona, seção e endereço do local de votação. 

VOCÊ PODE DESCOBRIR O SEU LOCAL DE 
VOTAÇÃO, ZONA E SESSÃO DE 3 FORMAS:

Entrando no  
site do TSE:

https://www.tse.jus.
br/eleitor/titulo-e-
local-de-votacao/
consulta-por-nome

Ligando para o 
disque-eleitor: 
148. De segunda  
a sexta-feira,  
das 7h às 19h.

As certidões de nascimento ou de 
casamento não valem como prova 
de identidade na hora de votar.

Se preferir, baixe e 
instale o e-Título.

Disponível na Apple 
Store e na Google 
Play Store.
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Quando já tiver escolhido seus candidatos, é hora de fazer a 
colinha com o número de cada um. Já anota aí na ordem que 
vai aparecer na urna, para facilitar: 

FONTES:  
https://www.tse.jus.br/eleitor  | https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022

DEPUTADO(A) FEDERAL: _ _ _ _

DEPUTADO(A) ESTADUAL:  _ _ _ _ 

SENADOR(A): _ _ _

GOVERNADOR(A): _ _ 

PRESIDENTE : _ _ 

No domingo, dia 2 de outubro, as eleições acontecem de  
8h às 17h (horário de Brasília). Sabendo disso, se organize 
para não atrasar!  Antes de sair de casa, já com o endereço, 
o número da zona e da sessão (estão no título), pegue:

Documento oficial com foto;

A colinha, EM PAPEL, com o 
número dos seus candidatos;

Seu título de eleitor (OPCIONAL).

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
QUEM VOTA?

Para votar não precisa ter Biometria!

O eleitor não poderá entrar na cabine de votação usando 
celular ou outro equipamento de registro de imagens, por 
isso, leve a colinha EM PAPEL. Mas até o momento de votar, a 
eleitora ou o eleitor poderá ficar com o aparelho e usar todas 
as suas funcionalidades e aplicativos, inclusive o e-Título. No 
momento da votação, você deve deixar o celular com o mesário.

> Facultativo:  
pessoas analfabetas, com 70 anos 
ou mais e jovens entre 16 e 17 anos.

> Obrigatório: 
entre 18 e 69 anos.
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