
CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM FRANKFURT 

MATERIAL PUBLICADO DURANTE O PERÍODO DE DEFESO ELEITORAL – ANO DE 2022 

 

 

Esta é uma conta temporária, que funcionará durante o período de “Defeso Eleitoral”. 

 

Após o período eleitoral, voltaremos a utilizar nossas redes sociais originais: 

 

Facebook: facebook.com/Consulado.Frankfurt 

 

Instagram: instagram.com/consuladobrasilfrankfurt 

 

 

 



 

 

 



A segunda leitura da série BrasiLesen acontecerá na próxima segunda-feira, 29 de agosto, na 

Biblioteca Central de Frankfurt (Stadtbücherei Frankfurt am Main), com o escritor Luiz Rufatto - com 

tradução para o alemão e moderação de Michael Kegler. 

Horário: 19h30 

Entrada gratuita 

 

 

Foi publicado o edital do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(ENCCEJA) para brasileiros(as) residentes no exterior. 

As inscrições vão de 23/8/2022 a 3/9/2022 e devem ser feitas pelo site do INEP, com uso do CPF 

do(a) candidato(a): sistemasEncceja2.inep.gov.br/exterior/ 

Veja informações detalhadas sobre a prova no edital, disponível em https://bit.ly/3dOSpnH . 

[Créditos da imagem: Consulado-Geral do Brasil em Tóquio] 

 



 

ELEIÇÕES 2022: CONHEÇA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO 

As eleições deste ano na jurisdição do Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt serão realizadas em 

duas cidades: Frankfurt am Main e Colônia. 

O primeiro turno será em 2 de outubro, das 8 às 17h. Caso haja segundo turno, será no dia 30 de 

outubro, também das 8h às 17h. 

Em Frankfurt, a votação será no próprio Consulado-Geral: 

Hansaallee 32AB, 60322 Frankfurt am Main 

(estação de metrô mais próxima: Holzhausenstrasse) 

 

Em Colônia, a votação será numa sala do Departamento de Promoção Econômica da Cidade de 

Colônia. Endereço completo: 

Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 

(próximo à Lanxess Arena. Estação mais próxima: Deutz/Messe; Deutz/Lanxess Arena) 

 

Para confirmar em qual das duas cidades você vai votar, fique de olho no aplicativo "E-Título" em 

seu celular! A Justiça Eleitoral já está divulgando a seção de cada eleitor por meio desse aplicativo. 

Baixe gratuitamente o "E-Título", tanto para iPhone quanto para Android: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/aplicativo-e-titulo 

 

De modo geral, eleitores(as) que transferiram seu título para o exterior e declararam residência nos 

estados alemães de Hessen, Renânia-Palatinado, Sarre ou Turíngia deverão votar em FRANKFURT; 

 

Eleitores(as) que transferiram seu título para o exterior e declararam residência no estado alemão 

da Renânia do Norte-Vestfália deverão votar, em regra, na cidade de COLÔNIA. 

 



[Créditos da imagem: Consulado-Geral do Brasil em Tóquio] 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

As novas regras incluídas na Resolução nº 23.669/2021 do @tsejus complementam a legislação 

vigente e têm o objetivo resguardar o sigilo do voto e a segurança de eleitoras e eleitores no dia 

da votação. Confira no carrossel. 

https://www.instagram.com/tsejus/


 

 

 

 

 



 

 

 

Para confirmar que sua situação eleitoral está REGULAR: 

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

 

Para consultar seu LOCAL DE VOTAÇÃO utilizando seu NOME: 

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

 

Para consultar seu LOCAL DE VOTAÇÃO utilizando seu TÍTULO DE ELEITOR OU CPF: 

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

 

Site do Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt: 



https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-frankfurt 

 

Aba referente às Eleições no site: 

https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-frankfurt/de/eleicoes-2022 

 

Aba referente a serviços eleitorais de modo geral: 

https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-frankfurt/servicos-consulares/servicos-eleitora 

 

 

As eleições já são no próximo domingo, 02 de outubro de 2022! Antes de ir às urnas: 

 

1) Já sabe onde votar? Confira seu local de votação no aplicativo e-Título ou no site da Justiça 

Eleitoral, usando o número do título de eleitor ou o CPF: https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-

local-de-votacao/consulta-por-nome. 

 

2) Não perca a viagem! Confirme se você está apto a votar no exterior. Se a transferência do 

domicílio eleitoral foi concluída com sucesso, seu local de votação na Alemanha aparecerá no 

aplicativo e-Título ou em consulta ao site do TSE (veja o endereço acima ou escaneie o QR code na 

próxima foto). 

 

Atenção: Você só pode votar no local especificado no site do TSE (atente-se para “Local” e 

“Endereço)/ aplicativo e-Título (atente-se para a aba “Onde Votar”). Não é possível que um(a) 

eleitor(a) cuja seção eleitoral é em Frankfurt vote em Colônia, por exemplo. 

 

3) Deixe preparada a documentação! No dia da votação, os eleitores deverão apresentar 

documento brasileiro original com foto. Atenção: cópias de documento ou documentos alemães 

não valem como forma de comprovação de identidade. 

 

https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-frankfurt/servicos-consulares/servicos-eleitora


 

Não deixe de confirmar seu local de votação - e, se possível, baixe o aplicativo e-Título! 

Veja mais informações em nossas postagens anteriores 

@tsejus . 

 

 

ATENÇÃO VOTANTES NA CIDADE DE COLÔNIA 

A todos(as) eleitores(as) que votarão em Colônia, recordamos que, no próximo dia 02 de outubro, 

ocorrerá a Maratona de Colônia, que promoverá interrupções no trânsito, no tráfego de pedestres 

https://www.instagram.com/tsejus/


e em linhas de transporte público ao longo de todo o domingo. São esperados mais de 25.000 

corredores ao longo das provas. 

As eleições brasileiras serão sediadas no seguinte endereço: Willy-Brandt-Platz 02, 50679, Colônia 

- ou seja, na região de Deutz, onde se inicia a prova. Veja, na imagem abaixo, o trajeto da corrida 

e as ruas com acesso interrompido. 

Recomendamos aos(às) eleitores(as) que consultem, com antecedência, o site da organização no 

link https://koeln-marathon.de/anwohner/ (em alemão) ou https://koeln-marathon.de/en/course/ 

(em inglês). Nessas páginas se podem ver todas as ruas interrompidas, bem como sugestões de 

transporte público e transporte por automóvel (incluindo simulações de trajetos). 

 

Planeje com antecedência seu deslocamento! 

 

*** 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO ELEITORAL 

 

Para confirmar que sua situação eleitoral está REGULAR: 

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

 

Para consultar seu LOCAL DE VOTAÇÃO utilizando seu NOME: 

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

 

Para consultar seu LOCAL DE VOTAÇÃO utilizando seu TÍTULO DE ELEITOR OU CPF: 

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

 

Informações sobre como justificar ausência à votação: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral/justificativa-eleitoral 

 

 

O escritor e crítico literário Mateus Baldi apresentará seu livro "Formigas no Paraíso" no dia 17/10, 

a partir das 19h30, na Livraria TFM - Centro do Livro e do Disco de Língua Portuguesa. 

https://www.tse.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral/justificativa-eleitoral


 

- Entrada gratuita; 

- Tradução e moderação de Michael Kegler; 

Confirme sua presença pelo e-mail <info@tfmonline.de> ou pelo telefone 069-282647. 

 

 

✅O(a) eleitor(a) pode votar apenas na seção que consta em seu cadastro eleitoral. 

 

✅Se já não o fez, não deixe de confirmar seu local de votação e sua seção eleitoral no site do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE): 

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

 

✅ Também recomendamos baixar o aplicativo e-título (para celular), no qual constarão todas as 

informações atualizadas sobre seu local de votação, número de título de eleitor e seção eleitoral. 

 

https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/aplicativo-e-titulo 

 

https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/aplicativo-e-titulo


 



 

 

 

O Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt já está se preparando desde o dia 03 de outubro para o 

segundo turno das eleições presidenciais - que, em nossa jurisdição, terão lugar em dois locais de 

votação: Frankfurt e Colônia. 

E você, já se preparou para votar no segundo turno? 

- Mesmo se você não tiver votado no primeiro turno, poderá votar no segundo, desde que sua 

situação eleitoral esteja REGULAR. Confirme sua situação eleitoral no site do TSE: 

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

- Não deixe de confirmar seu LOCAL DE VOTAÇÃO e sua SEÇÃO ELEITORAL. 

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

- Baixe o aplicativo e-Título - ANTES do dia 30/10! 

Para agilizar seu processo de votação e evitar que se formem longas filas, BAIXE O E-TÍTULO e 

CONFIRME de antemão SUA SEÇÃO ELEITORAL! 

https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/aplicativo-e-titulo 

 

https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/aplicativo-e-titulo


 

 

INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DO E-CONSULAR E DE E-MAILS DO CONSULADO 

 

O sistema e-consular passará por manutenção entre os dias 15 e 16 de outubro. A previsão de 

retorno à normalidade é a manhã de 17/10/2022. 

Neste período, não será possível criar ou dar seguimento a solicitações de serviços consulares. 

Cadastros ou solicitações já existentes estarão disponíveis novamente após o término da 

manutenção. 

 

ATENÇÃO VOTANTES NA CIDADE DE FRANKFURT 

A todos(as) eleitores(as) que votarão em Frankfurt am Main, recordamos que, no próximo dia 30 

de outubro, ocorrerá a Maratona de Frankfurt, que promoverá interrupções no trânsito, no tráfego 

de pedestres e em linhas de transporte público ao longo de todo o domingo. 

 



Em Frankfurt, as eleições brasileiras acontecerão na sede do Consulado-Geral do Brasil: Hansaallee 

32AB, 60322 - ou seja, em região localizada no trajeto da prova. Veja, na imagem, o trajeto da 

corrida nas imediações do Consulado-Geral e as ruas com acesso interrompido. 

 

Recomendamos aos(às) eleitores(as) que consultem, com antecedência, o site da organização no 

link <https://www.frankfurt-marathon.com/dein-lauf/marathon/strecke/> (em alemão). Nessa 

página, podem-se ver todas as ruas interrompidas pelo trajeto da maratona. 

 

Planeje com antecedência seu deslocamento – e não deixe de também confirmar seu local de 

votação e anotar sua seção eleitoral! 

(Lembre-se: você só pode votar se sua situação eleitoral estiver REGULAR, e APENAS no local de 

votação determinado por seu cadastro eleitoral). 

 

*** 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO ELEITORAL 

 

Para confirmar que sua situação eleitoral está REGULAR: 

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

 

Para consultar seu LOCAL DE VOTAÇÃO utilizando seu NOME: 

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

 

Para consultar seu LOCAL DE VOTAÇÃO utilizando seu TÍTULO DE ELEITOR OU CPF: 

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

 

Informações sobre como justificar ausência à votação: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral/justificativa-eleitoral 

 

https://www.tse.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral/justificativa-eleitoral


 

 

Para mais informações, veja as postagens anteriores ou consulte o site da Justiça Eleitoral. 

 

Para confirmar que sua situação eleitoral está REGULAR: 

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

 

Para consultar seu LOCAL DE VOTAÇÃO utilizando seu NOME: 

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

 

Para consultar seu LOCAL DE VOTAÇÃO utilizando seu TÍTULO DE ELEITOR OU CPF: 

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

 

Site do Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt: 

https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-frankfurt/de/eleicoes-2022 

 

https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-frankfurt/de/eleicoes-2022


 

SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 

Na jurisdição do Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt, haverá dois locais de votação: Frankfurt 

e Colônia. 

 

✅ Para confirmar as seções em Frankfurt, veja a postagem anterior; 

 

✅ Em Colônia, o endereço do local de votação é Willy-Brandt-Platz 2, 50769 Colônia; 

 

✅ Atenção: você pode votar APENAS na seção eleitoral na qual está cadastrado(a); 

 

✅ Para votar, é necessário que sua situação eleitoral esteja REGULAR. 

Para confirmar que sua situação eleitoral está REGULAR, confira no site do TSE: 

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

 

✅Mesmo quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno (desde que sua situação 

eleitoral esteja REGULAR); 

Caso ainda precise confirmar seu local de votação e seção eleitoral, consulte os links abaixo: 

 

Para consultar seu LOCAL DE VOTAÇÃO utilizando seu NOME: 

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

 

Para consultar seu LOCAL DE VOTAÇÃO utilizando seu TÍTULO DE ELEITOR OU CPF: 

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

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


 

 

Com o fim do período eleitoral, as contas permanentes do Consulado-Geral serão reativadas. 

Obrigado por sua atenção por meio deste canal temporário! 

*** 

 


