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Biometria 

Sobre a página: espaço dedicado a divulgar 
informações sobre o cadastro biométrico na 
Justiça Eleitoral.

Exposição virtual Eleição de 1933 –  
o limiar da Justiça Eleitoral 
Sobre a página: exposição exclusivamente virtual 
do Tribunal Superior Eleitoral que conta detalhes 
sobre a primeira eleição organizada pela Justiça 
Eleitoral em 1933.

90 anos da Justiça 
Eleitoral

Sobre a página: espaço dedicado aos 90 anos da Justiça Eleitoral e do voto feminino no Brasil. Aqui você poderá 
acompanhar as ações e os eventos cuidadosamente preparados pelos Tribunais Eleitorais para celebrar este im-
portante marco durante o ano.
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https://www.tse.jus.br/o-tse/cultura-e-historia/exposicao-eleicoes-de-1933
https://www.justicaeleitoral.jus.br/biometria/
https://www.justicaeleitoral.jus.br/90-anos/


Programa de Enfrentamento à 
Desinformação 

Sobre a página: espaço dedicado a divulgar in-
formações sobre o Programa Permanente de  
Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral, 
instituído pela Portaria-TSE nº 510, de 4 de agosto 
de 2021.

Fato ou boato
Sobre a página: espaço dedicado ao combate à desinfor-
mação, com esclarecimentos e informações corretas sobre 
falsas notícias divulgadas, em especial nas redes sociais. 
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Teste Público de Segurança 2021
Sobre a página: espaço destinado a divulgar informa-
ções sobre o Teste Público de Segurança (TPS) do Sistema 
Eletrônico de Informações.

Tudo sobre o Título Eleitoral
Sobre a página: espaço dedicado a difundir informa-
ções sobre o título eleitoral.

https://www.justicaeleitoral.jus.br/desinformacao/
https://www.justicaeleitoral.jus.br/titulo-eleitoral/
https://www.justicaeleitoral.jus.br/tps/
https://www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/


Tour virtual 360° do TSE e  
da urna eletrônica 

Sobre a página: permite ao internauta conhecer as 
principais instalações do Tribunal Superior Eleitoral e 
visualizar a urna eletrônica e seus componentes em 
uma visita em 360°.

Urna eletrônica e segurança do 
processo eleitoral
Sobre a página: espaço dedicado a divulgar deta-
lhes do equipamento que transformou o processo 
eleitoral brasileiro.

TSE – Mulheres

Sobre a página: espaço dedicado às mulheres e à sua participação política. 
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https://www.justicaeleitoral.jus.br/urna-eletronica/
https://www.tse.jus.br/hotsites/tour-virtual-tse/index.htm
https://www.justicaeleitoral.jus.br/tse-mulheres/


Brasília
TSE

2020

ACESSIBILIDADE NA
JUSTIÇA ELEITORAL

Ano-Base 2019

Sobre a publicação: este livro apresenta ao grande 
público a complexa história das eleições federais na 
Primeira República (1889-1930). Ainda hoje, o tema con-
tinua mais conhecido sob a perspectiva do coronelismo e 
por seus reflexos na representação política da época, com 
ênfase na coação que os eleitores sofriam por parte dos 
líderes políticos locais interessados em fabricar resultados 
eleitorais fantasiosos.

Sobre a publicação: este Catálogo Institucional, em sua 
terceira edição bilíngue, atualizada e ampliada, registra sinte-
ticamente a história do Tribunal Superior Eleitoral de 1932 aos 
dias atuais, apresentando suas sedes, formas de composição e 
seus presidentes. Contempla, também, a estrutura do TSE, desta-
cando-se a composição atual, o funcionamento e as sessões de 
julgamento. Traz, ainda, informações sobre as funções da Justiça 
Eleitoral, as competências do Tribunal e seus julgamentos histó-
ricos. Em sua última seção, elenca ações da Corte Superior Elei-
toral em prol do aperfeiçoamento democrático do Brasil, aliando 
em suas práticas as ferramentas tecnológicas de cada época e 
enfatizando o espírito vanguardista do Tribunal.

Acessibilidade na Justiça Eleitoral

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2020
Nº DE PÁGINAS | 53    •    VERSÃO | DIGITAL

Sobre a publicação: a responsabilidade socioambiental é 
um dos valores do TSE, atribuído no Plano Estratégico 2018-
2021, cujo objetivo estratégico abrange o incentivo à adoção 
de práticas sustentáveis e de acessibilidade (OE7). Esta publi-
cação está prevista no Plano de Logística Sustentável (PLS) 
2015-2020 da Casa, instrumento aprovado pela Resolução-TSE 
nº 23.505, de 19 de  dezembro de 2016, em cumprimento ao 
Indicador XIV – Produção Técnica e Científica.
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As Eleições 
na Primeira 
República, 
1889–1930

Catálogo 
Institucional 
2020 – 3ª 
edição 
bilíngue

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2021

Nº DE PÁGINAS | 179   
VERSÃO | IMPRESSA

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2020

Nº DE PÁGINAS | 125   
VERSÃO | DIGITAL

Publicações 

https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/catalogo-institucional-2020-3-edicao-bilingue-atualizada-e-ampliada-v2.pdf
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/as-eleicoes-na-primeira-republica.pdf
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/acessibilidade-na-je-ano-base-2019.pdf


ANO DE PUBLICAÇÃO | 2022
Nº DE PÁGINAS | 1218    •    VERSÃO | DIGITAL E IMPRESSA

Sobre a publicação: organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral e destinada aos operadores do Direito Eleitoral, a 15ª 
edição do Código Eleitoral Anotado e Legislação Complementar, atualizada até 23.2.2022, traz as mudanças publica-
das desde a última edição, dentre as quais destacam-se as promovidas pela Emenda Constitucional nº 111/2021, que alterou a 
Constituição Federal para disciplinar a realização de consultas populares, dispor sobre fidelidade partidária e data de posse de 
governadores e do presidente da República e estabelecer regras transitórias para a distribuição entre os partidos políticos 
dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e para a regulação do fun-
cionamento dos partidos políticos. Destacam-se, ainda, a Lei Complementar nº 184/2021, que alterou a Lei Complementar  
nº 64/1990, e as Leis nºs 14.192, 14.208, 14.211 e 14.230, de 2021, e 14.291, de 2022, que alteraram diversos dispositivos da Lei 
nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e 
da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Por fim, a obra traz as Resoluções-TSE nºs 23.640, 23.647, 23.654, 
23.655, 23.658, 23.659, 23.662 e 23.670, também de 2021, que tratam de temas como apuração de crimes eleitorais, filiação 
partidária, alistamento, cadastro eleitoral, disciplinamento e federação de partidos políticos.

Código Eleitoral 
Anotado e Legislação 
Complementar –  
15ª edição

Crise Democrática e Justiça Eleitoral: 
Desafios, Encargos Institucionais e 
Caminhos de Ação

9 |

Sobre a publicação: esta publicação, produzida a partir de discussões internas no âmbito do projeto Hora da Atualização, tem 
o objetivo de propor, no contexto nacional, conforme enuncia o Ministro Fux na apresentação, uma reflexão acadêmica acerca dos 
compromissos e dos desafios impostos à Justiça Eleitoral como instituição promotora da normalidade constitucional e do engajamento 
cívico. O estudo evidencia o complexo de causas e sinais externos indicativos da debilitação ou adoecimento de um sistema ou pro-
cesso político; analisa a Justiça Eleitoral no contexto da crise democrática; examina os métodos de análise da qualidade eleitoral e os 
resultados; e, ao final, reúne alternativas para a assunção de uma postura ativa da Justiça Eleitoral frente a um cenário político crítico.

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2020

Nº DE PÁGINAS | 96   
VERSÃO | DIGITAL E IMPRESSA
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https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/crise-democratica-e-justica-eleitoral.pdf
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/codigo_eleitoral/codigo-eleitoral-e-legislacao-complementar-15-edicao-2022.pdf


ANO DE PUBLICAÇÃO | 2021
Nº DE PÁGINAS | 42    •    VERSÃO | DIGITAL E IMPRESSA

Sobre a publicação: o planejamento institucional é um processo imprescindível para que organizações trilhem 
um caminho seguro rumo à realização de objetivos. Com isso, o Plano Estratégico 2021-2026 do TSE, aprovado 
pela Portaria-TSE nº 497, de 2 de agosto de 2021, busca conectar o presente da organização ao seu futuro, pela 
efetivação das ações desenhadas em três pilares: planejamento, execução e gestão.

Plano Estratégico 
2021–2026

| 10TSE | 2022

Instruções do Tribunal 
Superior Eleitoral – 2022 

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2022

Nº DE PÁGINAS | 426   
VERSÃO | DIGITAL

Sobre a publicação: a publicação reúne as resolu-
ções e as demais normas que regulamentam as Eleições 
2022. Nesta edição, destacam-se a Resolução-TSE nº 
23.670/2021, que dispôs sobre as federações de partidos 
políticos, e a Resolução-TSE nº 23.673/2021, que rege os 
procedimentos de fiscalização e auditoria do Sistema Ele-
trônico de Votação.

Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2020

Nº DE PÁGINAS | 15   
VERSÃO | DIGITAL

Sobre a publicação: a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), 
tem o objetivo de assegurar que os dados pessoais sejam 
tratados de forma adequada, protegendo a liberdade, a 
privacidade e o livre desenvolvimento das pessoas. Esta 
cartilha traz um glossário básico da LGPD com linguagem 
acessível, os principais direitos do titular de informações 
pessoais e o que o agente de tratamento de dados pre-
cisa saber (e fazer), em cada operação, sobre os direitos 
dos titulares.

https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/livro-lgpd.pdf
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/instrucoes-eleicoes-2022/tse-instrucoes-eleicoes-2022.pdf
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/plano-estrategico-2021-2026.pdf


ANO DE PUBLICAÇÃO | 2021
Nº DE PÁGINAS | 52    •    VERSÃO | DIGITAL 

Sobre a publicação: o Manual Gestão Documental na Justiça Eleitoral, criado pelo Comitê de Gestão Documental 
da Justiça Eleitoral (CGD-JE) instituído pela Portaria-TSE nº 201, de 29 de abril de 2015, tem como objetivos auxiliar 
unidades, servidores e colaboradores no planejamento, na implementação e na manutenção dos programas de 
gestão documental estabelecidos em cada órgão da Justiça Eleitoral e servir como material de apoio às rotinas de 
documentação desta Justiça.

Manual Gestão 
Documental na 
Justiça Eleitoral

Plano de Dados Abertos 
do TSE – Biênio junho de 

2021 a junho de 2023

11 |

Sobre a publicação: este primeiro Plano de Dados Abertos do TSE foi elaborado como subproduto da Portaria-TSE  
nº 93/2021, que institui a Política de Dados Abertos no âmbito do Tribunal. O PDA procura atender aos objetivos estratégicos 
relacionados à transparência, à accountability e à governança do próprio TSE, bem como às recomendações contidas no 
Acórdão nº 1.832/2018 do Tribunal de Contas da União e aos requisitos de transparência definidos pelo Conselho Nacional 
de Justiça em sua Resolução nº 215/2015 e alterações.

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2021

Nº DE PÁGINAS | 16   
VERSÃO | DIGITAL
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https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/plano-dados-abertos-2021-2023.pdf
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/manual-gestao-documental-na-justica-eleitoral-organizacao-e-diretrizes.pdf
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Presidentes TSE: 2022 
a 1932 – 2ª edição

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2022

Nº DE PÁGINAS | 312  
VERSÃO | DIGITAL

Sobre a publicação: o objetivo desta obra, agora 
em segunda edição, é preservar a memória da Justiça 
Eleitoral a partir do registro das gestões dos presidentes 
que conduziram o Tribunal Superior Eleitoral. O mandato 
de cada presidente compõe um capítulo próprio, 
dividido em duas partes: a primeira sobre sua biografia 
e carreira, e a segunda sobre o contexto histórico e os 
marcos da jurisprudência no período em que conduziu 
a Corte Eleitoral.

Programa Permanente 
de Enfrentamento à 
Desinformação no Âmbito 
da Justiça Eleitoral – Plano 
Estratégico – Eleições 2022 

Programa Permanente 
de Enfrentamento à 
Desinformação no Âmbito 
da Justiça Eleitoral – Plano 
Estratégico – Eleições 2022 
– versão em espanhol

Programa Permanente 
de Enfrentamento à 
Desinformação no Âmbito 
da Justiça Eleitoral – Plano 
Estratégico – Eleições 2022 
– versão em inglês

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2022

Nº DE PÁGINAS | 66    •    VERSÃO | DIGITAL

Sobre a publicação: o Programa Permanente de 
Enfrentamento à Desinformação no Âmbito da Justiça 
Eleitoral – Plano Estratégico – Eleições 2022 relata os 
esforços do Tribunal Superior Eleitoral para reduzir os 
efeitos nocivos da desinformação relacionada à Justiça 
Eleitoral e aos seus integrantes, ao Sistema Eletrônico de 
Votação, ao processo eleitoral em suas diferentes fases 
e aos atores nele envolvidos. A criação do Programa 
Permanente está alinhada à missão constitucional do TSE 
de garantir que o processo eleitoral transcorra de forma 
legítima e democrática, sem qualquer viés sancionatório.

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2022

Nº DE PÁGINAS | 67    •    VERSÃO | DIGITAL

Sobre a publicação: o Programa Permanente de 
Enfrentamento à Desinformação no Âmbito da Justiça 
Eleitoral – Plano Estratégico – Eleições 2022, em versão em 
língua espanhola, relata os esforços do Tribunal Superior 
Eleitoral para reduzir os efeitos nocivos da desinformação 
relacionada à Justiça Eleitoral e aos seus integrantes, ao 
Sistema Eletrônico de Votação, ao processo eleitoral em suas 
diferentes fases e aos atores nele envolvidos. A criação do 
Programa Permanente está alinhada à missão constitucional 
do TSE de garantir que o processo eleitoral transcorra de forma 
legítima e democrática, sem qualquer viés sancionatório.

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2022

Nº DE PÁGINAS | 67    •    VERSÃO | DIGITAL

Sobre a publicação: o Programa Permanente de 
Enfrentamento à Desinformação no Âmbito da Justiça Eleitoral 
– Plano Estratégico – Eleições 2022, em versão em língua
inglesa, relata os esforços do Tribunal Superior Eleitoral para
reduzir os efeitos nocivos da desinformação relacionada à
Justiça Eleitoral e aos seus integrantes, ao Sistema Eletrônico
de Votação, ao processo eleitoral em suas diferentes
fases e aos atores nele envolvidos. A criação do Programa
Permanente está alinhada à missão constitucional do TSE de
garantir que o processo eleitoral transcorra de forma legítima
e democrática, sem qualquer viés sancionatório.

https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/desinformacao-planejamento-estrategico-web-espanhol-final.pdf
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/desinformacao-planejamento-estrategico-web-ingles-final-20220525.pdf
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/programa-permanente-de-enfrentamento-a-desinformacao-no-ambito-da-justica-eleitoral.pdf
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/presidentes-tse-2022.pdf


Profi: Programa 
de Fortalecimento 
Institucional a partir da 
Gestão da Imagem da 
Justiça Eleitoral

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2022

Nº DE PÁGINAS | 54   
VERSÃO | DIGITAL

Sobre a publicação: o Programa de Fortalecimento 
Institucional a partir da Gestão da Imagem da Justiça 
Eleitoral (Profi) visa instituir um conjunto de ações 
interligadas, com adaptações de boas práticas 
empresariais, para gerar valor para as instituições 
eleitorais, animando o estado geral de confiança social 
acerca da honestidade dos pleitos nacionais.

Relatório de 
Gestão 2021 
do Tribunal 
Superior 
Eleitoral

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2022

Nº DE PÁGINAS | 95   
VERSÃO | DIGITAL

Sobre a publicação: o Relatório de Gestão 2021 reúne 
informações sobre a execução dos principais programas, 
projetos e ações do Tribunal Superior Eleitoral, servindo como 
instrumento de transparência e de prestação de contas 
do trabalho desenvolvido por esta instituição no exercício 
desse ano. Foi elaborado pela comissão instituída pela 
Portaria-TSE nº 597/2021, sob a coordenação da Seção de 
Gestão Estratégica e Governança (Seggo) da Secretaria 
de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental (SMG).

13 |

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2021
VERSÃO | DIGITAL E IMPRESSA

Sobre a publicação: o projeto para a Sistematização das Normas Eleitorais (SNE), em sua Fase II, é resultado de uma parti-
lha de esforços por parte de pesquisadores de todo o país, com a finalidade de identificar as possibilidades de aprimoramen-
tos normativos na legislação eleitoral. A coleção SNE II conta com 9 volumes, sendo que cada volume abarca um de oito eixos 
temáticos: Direitos Políticos; Justiça Eleitoral; Propaganda; Financiamento Eleitoral; Contencioso Eleitoral e Inelegibilidades; 
Crimes e Processo Penal Eleitoral; Participação das Minorias no Processo Eleitoral e Partidos Políticos. 

Coleção Sistematização 
das Normas Eleitorais 2 
(volumes de 1 a 9)
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https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/relatorio-gestao-2022/relatorio-de-gestao-2021-tcu-ajustes.pdf
https://www.tse.jus.br/legislacao/sne/fase-2
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/profi/tse-profi.pdf
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Guia Prático: Eleições 
Informatizadas – Fiscalização 
e Auditoria

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2022
Nº DE PÁGINAS | 64    •    VERSÃO | DIGITAL E IMPRESSA

Sobre a publicação: a publicação apresenta a urna eletrô-
nica, projeto genuinamente brasileiro, e mostra como sua in-
clusão no processo eleitoral do país contribuiu para o fim das 
fraudes. Além disso, traz o passo a passo da preparação dos 
sistemas eleitorais até o momento do voto e descreve como é 
realizada a auditoria de uma votação eletrônica.

Glossário Eleições Informatizadas

ANO DE PUBLICAÇÃO | 2022
Nº DE PÁGINAS | 48    •    VERSÃO | DIGITAL E IMPRESSA

Sobre a publicação: de caráter elucidativo, este Glossário 
compreende uma lista de palavras e termos usualmente em-
pregados no processo eleitoral brasileiro e no sistema eletrô-
nico de votação, com a respectiva explicação de sentido para 
cada vocábulo.

https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/guia_praticotico_eleicaoes_informatizadas.pdf
https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/glossario_eleicoes_informatizadas.pdf
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