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COMO CRIAR MEU TÍTULO DE
ELEITOR(A) SEM SAIR DE CASA
Um guia prático de cidadania elaborado
pela Defensoria Pública do Estado do Paraná



Se você ainda não possui Título de Eleitor(a), 

não se preocupe:

                você pode criá-lo sem sair de casa até o dia
                04/05/2022

No Brasil, votar é um direito de todas as pessoas brasileiras que tenham pelo 
menos 16 anos de idade

Por esse motivo, muitos jovens deixam de votar
ou perdem o prazo para se cadastrar na Justiça Eleitoral



PARA ISSO, BASTA CUMPRIR 
OS SEGUINTES PASSOS:

Tirar fotos dos documentos pessoais solicitados

Entrar no site da Justiça Eleitoral (Título Net)

Preencher seus dados pessoais

Informar seu endereço e onde quer votar

Confirmar os dados e pronto!



Acesse o site bit.ly/titulojovens
Escolha o estado em que você mora e clique em "próximo"

PRIMEIRO PASSO:

http://encr.pw/ahBfJ
http://bit.ly/titulojovens


Selfie com o documento oficial ao lado
Documento oficial com foto (RG, Passaporte ou CNH)
Comprovante de residência atualizado
Quitação eleitoral (para homens entre 18 e 45 anos)

Você vai precisar tirar as seguintes fotos:

SEGUNDO PASSO:



Preencha os campos com seus
dados, conforme solicitado no site,
e clique em "próximo"

TERCEIRO PASSO:



CONTINUE
PREENCHENDO



Faça o upload das fotos
tiradas no "segundo
passo" clicando em
"selecionar arquivo"



QUARTO PASSO:
Informe seu endereço e onde 
quer votar



ESCOLHA 
ONDE VOCÊ 
QUER VOTAR



QUINTO PASSO
Confirme seus dados



PRONTO!
Você já solicitou seu título.
Agora é só acompanhar o
requerimento no Site da Justiça
Eleitoral por meio do número de
protocolo gerado

Acompanhe seu pedido neste link: bit.ly/acompanharreq

http://bit.ly/acompanharreq
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Ligação gratuita

0800-640-8400 

Se você tiver alguma dúvida, é possível assistir ao tutorial da Justiça Eleitoral
que está disponível no YouTube:

bit.ly/informacoestitulo

Site

Outros canais de informação:

bit.ly/primeirotitulo2022

https://bityli.com/zHdYw
http://bit.ly/informacoestitulo
http://bit.ly/primeirotitulo2022
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VOTAR FAZ A DIFERENÇA!


