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Apresentação

A Secretaria de Gestão da Informação do Tribunal Superior 
Eleitoral, preocupada com a difusão do conhecimento contido nos 
documentos produzidos e recebidos pelo Tribunal, definiu como projeto, 
no Planejamento Estratégico Biênio 2008 – 2009, a descrição do acervo 
arquivístico do Arquivo Central do TSE.

O acervo arquivístico foi efetivamente descrito no período de 
setembro de 2007 a agosto de 2008, com a participação de servidores 
da Seção de Arquivo e da Seção de Protocolo e Expedição*. 

A descrição do acervo tem por objetivo facilitar o acesso às 
informações constantes nos documentos e o seu intercâmbio em âmbito 
nacional e internacional. A descrição padronizada proporciona, ainda, 
maior qualidade no trabalho técnico, economiza os recursos aplicados 
no tratamento documental e otimiza a recuperação da informação no 
acervo descrito.

Wadson Silva Faria
Secretário de Gestão da Informação

*As modificações ocorridas após esse período serão incluídas em próxima edição.
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Metodologia

A Seção de Arquivo do TSE adotou como instrumento de trabalho 
a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade). Trata-se de 
norma publicada pelo Conselho Nacional de Arquivos do Arquivo 
Nacional (Conarq) e tem como objetivo a descrição de documentos 
compatível com as normas internacionais em vigor, facilitando o 
intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional.

Os documentos foram descritos de acordo com os princípios de 
respeito aos fundos – ou da proveniência – e da descrição multinível. 
No primeiro, respeita-se a origem de acumulação dos documentos, 
sob o ponto de vista da evolução das estruturas, funções e atividades 
internas e externas da instituição, sem misturar fontes arquivísticas e não-
arquivísticas. No segundo, a descrição sempre parte do nível geral para 
o particular (fundo, série e subsérie, no caso do TSE). Nesse caso, leva-se 
em conta a informação relevante para o nível de descrição, considerando 
o contexto e o conteúdo da descrição; relaciona-se a posição da unidade 
de descrição na hierarquia da organização; e, por fim, evita-se repetir 
a informação descrita nos níveis subsequentes.

A Nobrade apresenta oito áreas (área de identificação, de 
contextualização, de conteúdo e estrutura, de condições de acesso e 
uso, de fontes relacionadas, de notas, de controle da descrição, e de 
pontos de acesso e descrição de assuntos), compreendidas em vinte e 
oito elementos de descrição.

Todos os elementos de descrição apresentam título, objetivo, regras 
gerais, comentários, procedimentos e exemplos ilustrativos de maneiras 
de uso do elemento e de interpretação de suas regras.

Para o intercâmbio das informações descritas, sete são os 
elementos obrigatórios: código de referência, título, data de descrição, 
nível de descrição, dimensão e suporte, nome do produtor e condições 
de acesso (para as descrições de entidade custodiadora e fundo 
arquivístico). O nível fundo e algumas séries consideradas de maior 
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relevância histórica foram descritos adotando-se mais do que os sete 
elementos obrigatórios.

Muito embora a Nobrade não defina os formatos de saída dos 
instrumentos de pesquisa (guia, inventário, catálogo, catálogo seletivo 
e índices), as informações encontradas no acervo são valiosas fontes 
de conhecimento para a confecção posterior de instrumentos que 
disponibilizem os dados presentes nos documentos.

Para constituir os pontos de acesso aos documentos descritos, 
facilitando a recuperação das informações, recorreu-se às expressões 
do Thesaurus, instrumento utilizado para indexação das diversas bases 
de informação da Justiça Eleitoral.

Yan Amaral Engelke
Chefe da Seção de Arquivo



Nível Fundo
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Descrição do acervo arquivístico do TSE 

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE
Título:   Tribunal Superior Eleitoral
Data:    1945-2008
Nível de descrição:  Fundo
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos 221 rolos de 16mm; 50 rolos de 35mm; 38.929 
microfi chas

Documentos eletrônicos 23 DVDs com processos judiciais; 33 CDs; 102 
disquetes 3 ½

Documentos sonoros 398 fi tas DAT; 685 fi tas K7; 211 CDs; 68 DVDs

Documentos fi lmográfi cos
148 fi tas VHS, 2.000 DVDs e 38 CDs (originais e 
cópias do Centro de Memória); 106 fi tas de rolo; 
27 fi tas Betacam; 2 DVCAM; 4 HDs

Documentos textuais 1.800 metros lineares, dos quais 495,37 metros 
lineares ainda não receberam tratamento.

Área de contextualização

Nome dos produtores: Tribunal Superior Eleitoral.

História administrativa/biografia:

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi criado em 24 de fevereiro 
de 1932 e instalado em 20 de maio do mesmo ano, com o nome de 
Tribunal Superior da Justiça Eleitoral. Tinha como presidente o Ministro 
Hermenegildo Rodrigues de Barros. Porém, a Constituição outorgada 
em 1937 por Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, extinguiu a Justiça 
Eleitoral e atribuiu à União, privativamente, o poder de legislar sobre 
matéria eleitoral da União, dos estados e dos municípios. 
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O Tribunal Superior Eleitoral foi novamente criado, já com a 
denominação atual, pelo Decreto-Lei no 7.586, de 28 de maio de 
1945. Instalou-se, sob a presidência do Ministro José Linhares, no 
Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, onde funcionou até 1946. Nesse 
ano, a sede do Tribunal foi transferida para a Rua 1o de Março, na 
mesma cidade.

Em abril de 1960, a sede do TSE foi transferida para Brasília, em 
virtude da mudança da capital federal. A mudança da Corte para a sede 
definitiva, na Praça dos Tribunais Superiores, data de 1972. 

História arquivística:

A documentação do Tribunal Superior Eleitoral começou a ser 
produzida em 1932. No período de 1937 a 1945, a Justiça Eleitoral foi 
extinta, não tendo sido gerados documentos nessa época. O acervo do 
Tribunal é administrado pela Seção de Arquivo e é composto de processos 
judiciários, procedimentos administrativos, acórdãos, resoluções, 
portarias, ordens de serviço e outros tipos documentais.

Em 1997, servidores da Seção de Arquivo realizaram o 
levantamento da situação dos arquivos correntes nas unidades e 
dos arquivos intermediário e permanente no Arquivo Central. Nesse 
levantamento, observaram-se características sobre a evolução político-
administrativa do TSE; funções e atividades de cada unidade acumuladora 
de documentos; informações quantitativas e qualitativas sobre o acervo; 
condições dos depósitos; condições de armazenamento (mobiliário 
utilizado e seu estado de conservação) e condições de acondicionamento 
(embalagens e materiais para guarda documental, adequados ao tipo de 
mobiliário). Também identificaram-se  tipologias documentais produzidas 
e acumuladas no âmbito do Tribunal; métodos de arquivamento e sua 
adequação às normas arquivísticas federais e a existência e utilização 
de instrumentos de busca.

Os dados desse levantamento foram objeto do Diagnóstico da 
Situação Arquivística do TSE, concluído em 1998. Esse relatório analítico 
dos dados foi composto por histórico sobre o Tribunal, suas atribuições e 
sua organização em 1998; problemas detectados; relação de todas as 
tipologias documentais; dados sobre os mobiliários, volume documental, 
embalagens e problemas encontrados nesses aspectos; dados sobre 
recursos tecnológicos e sua relação com a gestão documental; evolução 
da estrutura organizacional do TSE (1932-1997).
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O diagnóstico permitiu a observação de problemas na gestão 
dos arquivos, o que proporcionou subsídios para a definição de 
procedimentos apropriados e políticas internas referentes à gestão 
da informação, bem como contribuiu para a elaboração do Plano de 
Classificação das Informações e Documentos e do Plano de Avaliação e 
Destinação das Informações e Documentos do Tribunal Superior Eleitoral, 
aprovados pela Portaria no 370, de 1o de dezembro de 2003.

Esses planos propõem um quadro de classificação único para as 
três idades documentais – corrente, intermediária e permanente – para 
todo o acervo sob custódia deste órgão.

A estrutura do Plano de Classificação utiliza uma hierarquização 
em fundo, séries, subséries, dossiês e peças para gerir e custodiar os 
documentos produzidos e acumulados pelo Tribunal.

Examinando as particularidades e especificidades dos arquivos do 
TSE e considerando as atividades e os resultados informacionais como 
principais elementos para definir séries, subséries e dossiês, o modelo 
de classificação utilizado foi o ideológico, com o objetivo de melhor 
representar a rotina administrativa e técnica do Tribunal.

Para a construção do Plano de Classificação, foi utilizado sistema 
de bloco-numérico e arquitetura aberta, o que torna possível, a qualquer 
momento, incluir outras séries, subséries e dossiês, de acordo com a 
necessidade. 

A cada uma dessas divisões é atribuído um número indicativo de 
sua classe, que, combinados, formam uma identidade. As séries são 
numeradas de 0 a 999, para atividade-meio, e de 1.000 a 9.999, para 
atividade-fim. Exemplo: 100 Título da série. As subséries são divisões 
internas das séries e vão de 0 a 99. A notação de subsérie é estabelecida 
com o código da série correspondente, separada por hífen. Exemplo: 
100-2 Título da subsérie. Embora os dossiês não sejam obrigatórios, são 
sempre divisões de subséries quando surgem, cuja notação é construída 
por dois algarismos após um ponto que os separa do código da subsérie. 
Exemplo: 100-0.01 Título do dossiê.

O Plano de Avaliação e Destinação estabelece critérios para a 
definição dos prazos de guarda da documentação do TSE nas fases 
corrente e intermediária, bem como para sua destinação final. A 
elaboração desse plano, como a do Plano de Classificação, baseou-se 
num tratamento unificado para as três idades documentais; e o processo 
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de avaliação é integrado à classificação, o que torna a classificação 
antecedente à avaliação.

A Seção de Arquivo (Searq) iniciou em 2005 o projeto de 
microfilmagem eletrônica do acervo de documentos arquivísticos do 
Tribunal Superior Eleitoral. Na primeira etapa desse projeto, foram 
processados aproximadamente 30 mil processos judiciais (1945-2004), 
que correspondem a 300 metros lineares de documentos. Esse volume 
corresponde a aproximadamente 1,8 milhão de imagens, que geraram 
23 DVDs, 221 microfilmes de 16mm, com 221 cópias, e 50 microfilmes 
de 35mm, com 50 cópias. Tal etapa pautou-se por uma microfilmagem 
de segurança, com objetivo de resguardar as informações processadas 
para acesso e recuperação em caso de ocorrência de sinistros, 
garantindo autenticidade e durabilidade dos documentos em uma 
mídia de longa duração (microfilme), além de acessibilidade e rapidez 
em mídia eletrônica, para acesso on-line, obedecendo aos padrões de 
qualidade exigidos pela Lei no 5.443 e pelo Decreto no 1.799. Os DVDs 
e microfilmes (originais e cópias) encontram-se arquivados na sala de 
segurança da Seção de Arquivo, onde estão protegidos contra incêndios 
e roubos, apesar de o Decreto no 1.799 dispor, em seu art. 5o, § 3o, que 
“o armazenamento do filme original deverá ser feito em local diferente 
do seu filme cópia”. 

Em 2007, foi apresentado projeto básico para o início da segunda 
fase desse processo, que deu origem ao Procedimento Administrativo 
no 11.929/2007, substituído pelo Procedimento Administrativo no 
35.754/2008. Essa nova etapa será aprimorada para garantir integridade 
e autenticidade dos documentos utilizando-se certificados digitais ICP 
Brasil e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para os documentos 
digitalizados. Além disso, pretende-se liberar espaço físico no Arquivo 
com o uso do processo de microfilmagem de substituição. O acervo de 
documentos em suporte papel a ser processado será de 543 metros lineares, 
com aproximadamente 3,45 milhões de imagens, que estão classificadas 
e acondicionadas em caixas-arquivo, e 216.139 documentos eletrônicos 
do TSE, com aproximadamente 1,8 milhão de imagens. Esse projeto tem 
previsão de início em 2009.

O TSE está informatizando seu acervo. Acórdãos, resoluções e 
atas de sessões, de 1945 até hoje, estão disponíveis em imagens digitais 
via Internet.

Por meio das portarias no 261/2008 e no 171/2009, o TSE formou 
grupo de trabalho para localizar e reintegrar os documentos anteriores a 
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1945, referentes às atividades da Justiça Eleitoral, visando à disponibilização 
do conjunto documental e tornando-o parte integrante do Fundo Histórico 
Arquivístico da Justiça Eleitoral (Faje).

Área de conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo:

Integram o TSE três ministros eleitos dentre os membros do 
Supremo Tribunal Federal (STF), dois ministros eleitos entre os membros 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois ministros nomeados pelo 
presidente da República, escolhidos dentre seis advogados de notável 
saber jurídico e ilibada reputação, indicados pelo STF. Para cada ministro 
efetivo é eleito um substituto, escolhido pelo mesmo processo. O Tribunal 
elege seu presidente e seu vice-presidente dentre os três ministros do STF 
eleitos, e o corregedor eleitoral dentre os dois ministros do STJ eleitos.

Órgão máximo da Justiça Eleitoral, o TSE tem suas principais 
competências fixadas pela Constituição Federal e pelo Código Eleitoral 
(Lei no 4.737, de 15.7.65). Exerce papel fundamental na construção 
e no exercício da democracia brasileira, em ação conjunta com os 
tribunais regionais eleitorais (TREs), que são os responsáveis diretos pela 
administração mais próxima do processo eleitoral. 

Sistema de arranjo:

Os documentos da atividade-meio do Tribunal Superior Eleitoral 
estão arranjados em função do ano de produção dos documentos, 
seguido pela classificação adotada (série, subsérie, dossiê, função e 
espécie). Os da atividade-fim organizam-se pela classificação, como 
elemento principal, seguida pelo ano de produção. No total, são oito 
séries documentais, sendo duas (Atividades Judiciárias e Eleições) 
referentes à atividade-fim e seis (Administração-Geral, Material e 
Patrimônio, Serviços, Orçamento e Finanças, Gestão da Informação e 
Pessoal) da atividade-meio. A divisão segue o Plano de Classificação 
e o Plano de Avaliação e Destinação das Informações e Documentos 
do Tribunal Superior Eleitoral, aprovados pela Portaria no 370, de 1o de 
dezembro de 2003.
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Área de condições de acesso e uso

Condições de acesso:

Os documentos da atividade-meio, tais como procedimentos 
administrativos, correspondências (ofícios) e atos normativos (ordens de 
serviço, instruções normativas, portarias), são de acesso restrito, sendo 
permitida a consulta às partes interessadas.

O acesso aos documentos da atividade-meio pelos usuários externos 
deverá ser solicitado diretamente à área responsável pelo documento.

Concede-se aos usuários livre acesso à documentação 
referente ao pleito eleitoral, com restrição aos documentos referentes 
à apuração dos anos de 1945 a 1996, que estão em fase de 
processamento técnico.

Os processos judiciais deverão ser solicitados à Secretaria Judiciária 
do Tribunal, que se pronunciará sobre o acesso aos documentos.

Área de controle da descrição

Nota do arquivista:

A descrição dos pontos de acesso foi realizada conforme o 
Thesaurus do TSE.

Os 495,37 metros lineares de documentos que foram identificados, 
mas não tiveram tratamento arquivístico, referem-se à apuração das 
eleições, no período de 1945 a 1994, ao cadastro eleitoral e a alguns 
documentos da área-meio, como frequência de servidores, balancetes, 
documentos de empresas, relatórios, dentre outros. 

Regras ou convenções:

BRASIL. Conselho Nacional de Arquivos. Nobrade: Norma 
Brasileira de Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 
2006.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Thesaurus. 6. ed. Brasília: TSE/
SDI, 2006.
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Data da descrição:

Setembro de 2007 a agosto de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); (STF); (STJ); Justiça Eleitoral; Código Eleitoral; Processo 
eleitoral; Ministro; Ministro – Substituto; Membros; Nomeação; Presidente 
da República; Presidente; Vice-Presidente; Corregedor-geral eleitoral.

Barros, Hermenegildo Rodrigues de.

Linhares, José.

Vargas, Getúlio.





Nível Série
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100 Administração-Geral

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100
Título:   Administração-Geral
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfi lmes possuem diversas 
 séries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos
Os 23 DVDs de processos digitalizados  possuem 
diversas séries gravadas em cada DVD; 2  disquetes 
3 ½.

Documentos sonoros 1 fi ta DAT; 156 fi tas K7; 36 CDs

Documentos fi lmográfi cos 23 fi tas VHS; 291 DVDs; 15 fi tas Betacam

Documentos textuais 24,28 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretarias do Tribunal. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Série formada por subséries e dossiês compostos por documentos 
de caráter jurídico e técnico-administrativo relativos às atividades de 
gerenciamento político-administrativo do TSE e da Justiça Eleitoral. O 
gerenciamento global e estratégico do Tribunal consiste no tema central 
deste conjunto documental. Em geral, este conjunto de documentos 
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reflete as decisões da Diretoria-Geral ou das secretarias visando ao 
planejamento, controle e à execução das atribuições do órgão. As 
espécies documentais mais encontradas nesta série são os procedimentos 
administrativos que versam sobre a política interna da instituição, as 
decisões administrativas tomadas no decurso de suas funções e os atos 
político-administrativos do TSE, tais como ordens de serviço, portarias, 
instruções de serviço, etc.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Novembro de 2007 a julho de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Administração; Gestão; Planejamento; Decisão; Controle; 
Competência; Diretoria-geral; Secretaria; Organização administrativa; 
Instrução normativa; Ordem de serviço; Portaria.
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130 Material e Patrimônio

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 130
Título:   Material e Patrimônio
Data:   1987-2007 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfi lmes possuem diversas 
séries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs de processos digitalizados possuem 
diversas séries gravadas em cada DVD; 4 HDs.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos 2 DVDs

Documentos textuais 64,16 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria de Administração.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Série formada por subséries e dossiês compostos por documentos 
referentes às atividades de controle, fiscalização, preservação 
patrimonial, compra, solicitação de materiais e distribuição, bem 
como às solicitações de aquisição de bens permanentes, identificação 
e produção de inventários do patrimônio físico, transferência, 
doação e alienação dos bens do TSE. As espécies documentais mais 
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encontradas são: procedimentos administrativos, formulários, listagens 
e correspondências.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Novembro de 2007

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Controle; Fiscalização; Preservação; Aquisição; Solicitação; 
Identificação; Produção; Transferência; Doação; Alienação; Distribuição; 
Devolução; Desaparecimento; Extravio; Roubo; Inventário; Material; 
Material permanente; Patrimônio; Bens. 
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150 Serviços

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 150
Título:   Serviços
Data:   1987-2007 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
 diversas séries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem  diversas 
séries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 71,09 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria de Administração e Secretaria 
de Tecnologia da Informação. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Série formada por subséries e dossiês compostos por documentos 
referentes às atividades de manutenção, reparos, execução de 
obras, transporte, solicitação de serviços diversos, prestação de 
serviços, identificação/controle de entrada e saída e cadastro de 
prestadores de serviço no âmbito do TSE. As espécies documentais 
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mais encontradas são: procedimentos administrativos, formulários, 
listagens e correspondências.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Novembro de 2007

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Solicitação; Serviço; Manutenção; Conserto; Execução; 
Obra de engenharia; Transporte; Prestação de serviço; Identificação; 
Controle; Entrada; Colaborador.
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180 Orçamento e Finanças

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 180
Título:   Orçamento e Finanças
Data:   1947-2007 
Nível de descrição:  Série 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
 diversas séries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem  diversas 
séries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 214,25 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria de Planejamento, Orçamento, 
Finanças e Contabilidade e Secretaria de Controle Interno e 
Auditoria.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Série formada por subséries e dossiês compostos por documentos 
de caráter técnico-administrativo e jurídico-financeiro relativos às 
atividades de elaboração, execução orçamentária e ao controle contábil 
e financeiro do TSE. Incluem-se, ainda, balanços, prestações de contas 
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dos partidos, provisionamento, destaque e transferência de créditos. As 
espécies documentais mais presentes são as seguintes: procedimentos 
administrativos, correspondências, formulários e listagens. O conteúdo 
informacional básico deste conjunto documental refere-se à administração 
orçamentária e financeira e à contabilidade e movimentação bancária 
do TSE.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Novembro de 2007

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Orçamento; Finanças; Elaboração; Execução orçamentária; 
Controle; Contabilidade; Controle financeiro; Balanço; Prestação 
de constas; Partido político; Provisionamento; Transferência; Crédito; 
Descentralização de crédito; Administração; Orçamento; Administração 
financeira; Movimentação; Conta bancária; Exercício financeiro (seguido 
do ano entre parênteses).
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300 Gestão da Informação

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 300
Título:   Gestão da Informação
Data:   1986-2007 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos
Os 271 rolos de microfilmes possuem 
 diversas séries gravadas em cada rolo; 
202 microfi chas.

Documentos eletrônicos
Os 23 DVDs digitalizados possuem  diversas 
séries gravadas em cada DVD; 15 DVDs; 
1 CD com publicações.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 91,88 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria de Gestão da Informação e 
Escola Judiciária Eleitoral.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Série formada por subséries e dossiês compostos por documentos 
de caráter técnico-administrativo referentes ao gerenciamento da 
informação e à gestão documental do TSE. O conteúdo informacional 
básico desta série refere-se à política de tratamento, conservação, acesso 
e disponibilização das informações produzidas e recebidas pelo TSE no 
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decurso de suas atividades, bem como aos documentos de controle e 
planejamento das publicações, produção editorial, preparo, impressão e 
distribuição de matérias e também à aquisição, ao controle, à distribuição 
e ao acesso à documentação bibliográfica. Foram detectadas as seguintes 
espécies documentais: processos, procedimentos administrativos, 
formulários e listagens que tratam das informações referentes à gestão 
documental e ao gerenciamento das informações do Tribunal Superior 
Eleitoral.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Novembro de 2007

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Gestão; Informação; Documentação; Acervo documental; 
Acervo bibliográfico; Política; Tratamento; Conservação; Acesso; 
Disponibilidade; Controle; Planejamento; Publicação; Editoração; 
Preparação; Impressão; Distribuição; Aquisição; Livro; Periódico.
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900 Pessoal

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900
Título:   Pessoal
Data:   1946-2007 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
 diversas séries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem  diversas 
séries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos 4 DVDs

Documentos textuais 77,19 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria de Gestão de Pessoas.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Série formada por subséries e dossiês compostos por documentos 
administrativos referentes ao gerenciamento dos recursos humanos do 
TSE. O conteúdo informacional básico desta série refere-se aos direitos 
e deveres dos servidores da instituição. Esta série é composta por 
procedimentos administrativos, correspondências, formulários e listagens 
que tratam das informações referentes à admissão, à frequência, aos 
pagamentos e aos assentamentos funcionais.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Novembro de 2007

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Recursos humanos; Gestão; Servidor público; Aposentado; 
Pensionista; Admissão; Frequência; Pagamento; Assentamento funcional.
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2000 Atividades Judiciárias

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000
Título:   Atividades Judiciárias
Data:   1936-2007 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfi lmes possuem  diversas 
séries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem  diversas 
séries gravadas em cada DVD; 9 CDs.

Documentos sonoros 41 fi tas DAT; 533 fi tas K7; 170 CDs; 68 DVDs

Documentos fi lmográfi cos 106 fi tas de rolo; 190 DVDs

Documentos textuais 554,92 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Presidência, gabinetes dos ministros e 
Secretaria Judiciária. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Série formada por subséries e dossiês compostos por documentos 
produzidos e acumulados no decurso das atividades judiciais do TSE. 
O conjunto documental que compõe essa série contém informações 
sobre as decisões de conflitos na área eleitoral e decisões judiciais 
na área administrativa. Em geral, esse conjunto reflete as decisões do 
Tribunal visando à solução dos conflitos na área eleitoral, ao controle e 
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à execução das eleições. A espécie documental mais encontrada nesta 
série é o processo judicial versando sobre a política interna da Justiça 
Eleitoral e decisões de conflitos, isto é, decisões administrativas e judiciais 
tomadas no desempenho das funções do Tribunal. A codificação das 
subséries acompanha os números das classes judiciais adotadas no TSE.

Sistema de arranjo:

Os documentos desta série são arranjados pelo ano de produção 
e seguem a ordem das classes processuais no Tribunal. A classificação 
assim adotada é devida ao julgamento da ADIN no 1918-8, que 
impossibilita uma avaliação diversa dos documentos desta série.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Novembro de 2007 a julho de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Atividade; Área judiciária; Decisão; Conflito; Processo 
eleitoral; Decisão judicial; Área administrativa; Execução; Eleições 
(seguido do ano entre parênteses); Processo judicial; Política; Justiça 
Eleitoral.
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4000 Eleições

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 4000
Título:   Eleições
Data:   1945-2007 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfi lmes possuem  diversas 
séries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos
Os 23 DVDs digitalizados possuem  diversas séries 
gravadas em cada DVD; 15 CDs; 100 disquetes 
3 ½.

Documentos sonoros 2 fi tas K7; 18 CDs

Documentos fi lmográfi cos 125 fitas VHS; 1.513 DVDs; 12 fitas  Betacam; 
2 fitas DVCAM e 30 CDs

Documentos textuais 206,86 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Tribunais regionais eleitorais, partidos 
políticos e Corregedoria-Geral Eleitoral.

História administrativa/biografia: 

O livre exercício do voto surgiu no Brasil com os primeiros 
povoadores. Os colonizadores portugueses, assim que pisavam a nova 
terra, elegiam os representantes que iriam governar as vilas e cidades 
fundadas. As eleições para as governanças locais ocorreram até a 
Independência. A primeira realizou-se em 1532, para eleger o Conselho 
Municipal da Vila de São Vicente.
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A relação entre estado e religião era tão estreita, que algumas 
eleições foram realizadas dentro de igrejas. Era obrigatória a profissão 
da fé católica para a eleição do candidato.

Os votos eram depositados em bolas de cera chamadas “pelouros”; 
depois vieram as urnas de madeira, as de ferro e as de lona, até que, 
em 2000, foi implementada a urna eletrônica em todo o país.

Até 1828, as eleições municipais obedeceram às ordenações do 
reino, que eram determinações emanadas do rei e adotadas em todas 
regiões dominadas por Portugal. A idade mínima para votar era de 25 
anos. Escravos, mulheres, índios e assalariados não podiam escolher 
seus representantes.

Com a Independência, o Brasil buscou aperfeiçoar sua legislação 
eleitoral, algumas vezes tomando de empréstimo o modelo adotado por 
outros países. Foi o caso das eleições imperiais, copiadas dos franceses.

A primeira Lei Eleitoral, de 1822, convocou eleições para Assembleia 
Geral Constituinte e Legislativa, formada pelos deputados das províncias. A 
votação dividia-se em dois graus – não votavam em primeiro grau os que 
recebessem salários e soldos; e, para votar em segundo grau, exigia-se 
decente subsistência por emprego, indústria ou bens.

Em 1855, foi instituído o voto distrital, por meio da Lei dos Círculos.

A Lei dos Terços destacou-se do conjunto das leis imperiais por 
ter introduzido a participação da Justiça Comum no processo eleitoral 
e pela instituição do título eleitoral.

A Proclamação da República inaugurou um novo período da 
legislação eleitoral. A primeira inovação foi a eliminação do “censo 
pecuniário” ou “voto censitário”.

Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca promulgou o regulamento 
eleitoral organizado por Aristides Lobo, o Decreto no 200-A, que tratava 
unicamente da qualificação dos eleitores.

Em 23 de junho de 1890, foi publicado o Regulamento Alvim, que 
tratava da eleição dos constituintes. O art. 62 dessa lei dispunha: “Aos 
cidadãos eleitos para o primeiro Congresso, entendem-se conferidos 
poderes especiais para exprimir a vontade nacional acerca da Constituição 
publicada pelo Decreto no 510, de 22 de junho do corrente ano, bem 
como para eleger o primeiro presidente e vice-presidente da República”.
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Durante a Velha República, prevaleceu a “Política dos 
governadores”,montada por Prudente de Morais. A política funcionava 
assim: o presidente apoiava os candidatos indicados pelos governadores 
nas eleições estaduais e estes davam suporte ao indicado pelo presidente 
nas eleições presidenciais.

Nesta época, funcionava o coronelismo. O plano dependia da 
ação dos coronéis que controlavam o eleitorado regional, fazendo a 
propaganda dos candidatos oficiais e fiscalizavam o voto não secreto 
dos eleitores e a apuração.

O governo central controlava a Comissão de Verificação de 
Poderes do Congresso, que era responsável pelos resultados eleitorais 
finais e pela diplomação dos eleitos. O trabalho da comissão consistia 
em negar a verdade eleitoral, representando a etapa final de um processo 
de aniquilamento da oposição, chamado “degola”, executado durante 
toda a República Velha.

Em 1916, o Presidente Wenceslau Brás sancionou a Lei no 3.139, 
que delegou ao Poder Judiciário o preparo do alistamento eleitoral, ponto 
de partida para a criação da Justiça Eleitoral em 1932.

O Código Eleitoral de 1932 criou a Justiça Eleitoral, que passou 
a ser responsável por todo o trabalho eleitoral. Além disso, regulou em 
todo país as eleições federais, estaduais e municipais.

O código introduziu o voto secreto, o voto feminino e o sistema 
de representação proporcional em dois turnos simultâneos. Os avanços 
na legislação eleitoral foram contemplados na Constituição de 1934, 
inclusive o sufrágio profissional, que a própria Justiça Eleitoral recusaria.

As críticas ao Código Eleitoral de 1932 levaram, em 1935, à 
promulgação do segundo código, a Lei no 48, que substituiu o primeiro 
sem alterar as conquistas de até então.

Em 10.11.1937, Getúlio Vargas extinguiu a Justiça Eleitoral, aboliu 
os partidos políticos existentes, suspendeu as eleições livres e estabeleceu 
a eleição indireta para presidente da República, com mandato de seis 
anos, criando uma nova ordem chamada de Estado Novo.

Alguns anos depois, o Decreto-Lei no 7.586/45 restabeleceu a 
Justiça Eleitoral, regulando o alistamento eleitoral e as eleições. Na 
esteira da redemocratização, foram empossados o Presidente Eurico 
Gaspar Dutra e a Assembléia Nacional Constituinte de 1945. O código 
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de 1945 vigorou, com poucas alterações, até o advento do Código 
Eleitoral de 1950. 

Em 1955, a Lei no 2.250 criou a folha individual de votação, que 
fixava o eleitor na mesma seção eleitoral e abolia o uso de título falso 
ou de segunda via obtida de modo doloso.

A cédula oficial guardou a liberdade e o sigilo do voto, facilitou a 
apuração dos pleitos e contribuiu para combater a corrupção eleitoral, 
liberando os candidatos de vultosos gastos com a impressão e a 
distribuição de cédulas.

A legislação eleitoral entre 1964 e 1985 foi marcada por uma 
sucessão de atos institucionais e emendas constitucionais com os quais o 
regime militar conduziu o processo eleitoral de maneira a adequá-lo a seus 
interesses. Com esse objetivo, o regime alterou a duração dos mandatos, 
cassou direitos políticos, decretou eleições indiretas para presidente da 
República, governadores e prefeitos de municípios considerados de interesse 
nacional e de estâncias hidrominerais, instituiu as candidaturas natas, o voto 
vinculado, as sublegendas e alterou o cálculo para o número de deputados, 
privilegiando estados incipientes, reforçando o poder discricionário do 
governo.  

Em 15 de maio de 1985, a Emenda Constitucional no 25 
alterou dispositivos da Constituição e restabeleceu eleições diretas 
para presidente e vice-presidente em dois turnos. Além disso, instituiu 
eleições para deputado federal e senador, para o Distrito Federal, e 
eleições diretas para prefeito e vice-prefeito das capitais dos estados, 
dos municípios considerados de interesse da segurança nacional e 
das estâncias hidrominerais. Ademais, aboliu a fidelidade partidária e 
revogou o artigo que previa a adoção do sistema distrital misto.

A Lei no 6.996/82 dispôs sobre o processamento eletrônico 
de dados nos serviços eleitorais. Três anos depois, a Lei no 7.444/85 
disciplinou a implantação do processamento eletrônico de dados no 
alistamento eleitoral e a revisão do eleitorado.

A Constituição de 1988 determinou a realização de plebiscito 
para definir a forma (República ou Monarquia Constitucional) e o 
sistema de governo (Parlamentarismo ou Presidencialismo) e prescreveu 
que o presidente e os governadores, bem como os prefeitos dos 
municípios com mais de 200 mil eleitores, fossem eleitos por maioria 
absoluta ou em dois turnos, se nenhum candidato alcançasse a maioria 
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absoluta na primeira votação. Nos municípios com menos de 200 mil 
eleitores, os chefes do Executivo seriam eleitos, em turno único, por 
maioria simples.

Na história das eleições foram formuladas duas consultas ao povo, 
mediante referendo: em 1963, o referendo tratou sobre a manutenção 
do sistema parlamentar ou a volta do sistema presidencial; em 2005, foi 
feita consulta sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição.

Na eleição presidencial de 1989, foi possível a totalização dos 
resultados por meios informatizados, via modem. O sucesso desse 
empreendimento levou à informatização do TRE/MG, em 1991, à 
totalização eletrônica das eleições municipais de 1992 em 1.800 
municípios e à apuração eletrônica do plebiscito de 1993 em todos 
os municípios brasileiros. A eleição de 1994 também contou com a 
totalização informatizada de votos. 

Somente nas eleições municipais de 1996 é que a Justiça Eleitoral 
deu início ao processo de informatização do voto. Nesse ano, 33 milhões 
de eleitores usaram a “máquina de votar” ou urna eletrônica. Em 1998, 
o voto informatizado alcançou cerca de 75 milhões de eleitores e, no ano 
2000, todos os eleitores puderam utilizar as urnas eletrônicas.

No primeiro turno das eleições municipais de 2004, num eleitorado 
de 119 milhões, foram utilizadas mais de 402 mil urnas eletrônicas. Nas 
eleições gerais de 2006, a apuração em tempo recorde consagrou, mais 
uma vez, o sistema de votação eletrônica adotado no Brasil.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Série formada por subséries e dossiês compostos por documentos 
produzidos e acumulados pelo TSE no decurso de suas atividades de 
planejamento e execução das eleições. A documentação que compõe 
essa série contém informações sobre o andamento, o planejamento, 
a coordenação, a apuração e a divulgação das eleições. As espécies 
documentais mais encontradas nesta série são as correspondências e os 
processos da Corregedoria-Geral Eleitoral versando sobre a fiscalização 
das eleições e das decisões de conflitos, isto é, decisões jurídico-
administrativas tomadas no decurso das eleições.
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Área de fontes relacionadas

Nota sobre publicação:

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Biblioteca. História das Eleições. 
Disponível em: 

<http://www.tse.gov.br/institucional/biblioteca/site_novo/historia_
das_eleicoes/index.html.> Acesso em: 18/12/2007.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Novembro de 2007

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Planejamento; Execução; Andamento; Apuração; 
Divulgação; Processo; Fiscalização; Corregedoria-Geral Eleitoral; 
Eleições (seguido do ano entre parênteses, precedido por vírgula).



Nível Subsérie
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100-0 Políticas e Normas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100-0
Título:   Políticas e Normas
Data:   1945-2008 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfi lmes possuem  diversas 
subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem  diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 8,42 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretarias do Tribunal. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter político-
administrativo produzidos e recebidos pelo Tribunal. Destacam-se os 
conjuntos documentais relativos aos atos normativos internos do Tribunal, 
à publicação do Boletim Interno e à política administrativa expressa em 
manuais de procedimentos da área específica de administração e outros 
documentos.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Fevereiro de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Ato administrativo; Ato normativo; Regulamento; Decreto; 
Regimento; Resolução; Deliberação; Boletim interno.
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100-1 Generalidades

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100-1
Título:   Generalidades
Data:   1994-2007 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD; 1 CD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,7 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretarias do Tribunal.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
recebidos pelo Tribunal cujo conteúdo informacional não se relaciona 
diretamente com as atividades fundamentais do TSE e da Justiça 
Eleitoral.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Fevereiro de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Atividade-meio; (TSE); Justiça Eleitoral.
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100-2 Licitação

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100-2
Título:   Licitação
Data:   1988-2006 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,18 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Comissão Permanente de Licitação/SAD e 
Coordenadoria de Material e Patrimônio/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter jurídico-administrativo 
referentes à preparação e execução das licitações no Tribunal Superior Eleitoral 
para fornecimento de materiais ou prestação de serviços especializados. 
Trata-se, na maioria dos casos, de atas de reuniões de licitação, de editais de 
licitação, etc. produzidos pela Comissão Permanente de Licitação para esse fim.
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Observação: os procedimentos administrativos de licitação, em 
suas diversas modalidades, deverão ser classificados de acordo com 
a atividade que os gerou. Ex: solicitação e aquisição de materiais (de 
consumo ou permanentes) e/ou serviços, na série 130 – Material e 
Patrimônio.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Fevereiro de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Preparação; Execução; Licitação; Concorrência; Convite; 
Tomada de preços; Concurso; Leilão; Pregão; Pregão eletrônico; Edital; 
Ata; Reunião; Aquisição; Material; Material permanente; Material de 
consumo; Contratação; Prestação de serviço.
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100-3 Gestão de Contratos

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100-3
Título:   Gestão de Contratos
Data:   1988-2007 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 2,44 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Seção de Contratos/Comap/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter jurídico-
administrativo referentes às relações firmadas entre o Tribunal e outras 
instituições públicas e privadas para estabelecimento entre si de direitos e 
obrigações. Trata-se, na maioria dos casos, de contratos, termos aditivos 
e correspondências relacionadas a prestação de serviço ou fornecimento 
de equipamentos e materiais.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Fevereiro de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Empresa; Instituição pública; Contrato; Termo aditivo; 
Acordo; Cooperação; Adesão; Ata; Registro; Preço; Prestação de serviço; 
Fornecimento; Equipamentos; Material; Material permanente; Material 
de consumo.
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100-4 Convênio

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100-4
Título:   Convênio
Data:   1988-2007 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 2,24 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Seção de Contratos/Comap/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter jurídico-
administrativo referentes às relações firmadas entre o Tribunal e outras 
instituições públicas e privadas para estabelecimento de cooperação 
técnica e/ou administrativa em que todos os partícipes estão em 
igualdade de posição jurídica. Trata-se, na maioria dos casos, de termos 
de convênio e cooperação técnica e procedimentos administrativos.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Fevereiro de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Convênio; acordo; cooperação; empresa; instituição pública; (TSE)
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100-6 Planejamento e Avaliação das 
Atividades do TSE

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100-6
Título:   Planejamento e Avaliação das Atividades 
    do TSE
Data:   1995-2007 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,1 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Assessoria de Planejamento, Estratégia 
e Gestão/SEC, Assessoria do diretor-geral/SEC, Assessoria de 
Comunicação Corporativa/SEC, Assessoria de Pesquisa e Estatística/
SEC, Assessoria Jurídica/SEC e assesssorias de Planejamento.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter político e técnico-
administrativo referentes ao registro e à avaliação das atividades do 
Tribunal e ao planejamento estratégico da instituição. Destacam-se os 
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pareceres e relatórios técnicos e os planos de ação plurianuais, além dos 
relatórios anuais de atividades consolidados pela Secretaria do Tribunal 
e encaminhados à Presidência.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Fevereiro de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Grupo; Trabalho; Atividade; Planejamento; Avaliação; 
Parecer; Relatório (seguido do ano entre parênteses, precedido por 
vírgula); Plano plurianual (seguido dos anos entre parênteses, precedido 
por vírgula); Diretoria-geral; Coordenadoria; Seção; Secretaria.
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100-7 Estudos, Levantamentos e Pesquisas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100-7
Título:   Estudos, Levantamentos e Pesquisas
Data:   1994-2001 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,2 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretarias do Tribunal.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter técnico-administrativo 
visando ao estudo e à pesquisa de temas relacionados aos interesses do 
Tribunal. Trata-se, na maioria dos casos, de correspondências, listagens, 
relatórios e pareceres relativos a levantamentos e pesquisas realizadas 
pelas diversas unidades do Tribunal.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Fevereiro de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Pesquisa; Atividade-meio; Atividade-fim; Grupo; Estudo; 
Relatório; Parecer; Parecer técnico; Levantamento; Coordenadoria; 
Seção; Secretaria.



61Acervo arquivístico: descrição 2008

100-8 Gestão das Unidades

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100-8
Título:   Gestão das Unidades
Data:   1994-2001 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 2 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretarias do Tribunal. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes à organização e ao funcionamento das diferentes unidades 
técnicas e administrativas do Tribunal. Destacam-se os formulários de 
controle administrativo interno, os relatórios de atividades das unidades 
administrativas, etc.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Fevereiro de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Organização administrativa; Funcionamento; Seção; 
Formulário; Controle interno; Relatório; Atividade.
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100-9 Auditoria e Sindicância

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100-9
Título:   Auditoria e Sindicância
Data:   1989-2005 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 3 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Auditoria/SCI, 
Coordenadoria de Acompanhamento e Orientação de Gestão/
SCI e Coordenadoria de Pessoal/SGP. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos relativos a auditorias internas 
e externas e também a sindicâncias e investigações internas ocorridas 
no âmbito do Tribunal. Destacam-se os procedimentos administrativos 
versando sobre: auditoria e controle, apuração de responsabilidade e 
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ação disciplinar, acidentes de trânsito, infrações e multas, denúncias, 
inquéritos e relatórios de auditorias.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Fevereiro de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Auditor; Auditoria; Auditoria interna; Auditoria 
externa; Auditoria financeira; Sindicância; Investigação; Apuração; 
Responsabilidade; Processo disciplinar; Acidente de trânsito; Multa; 
Trânsito; Infração; Denúncia; Denunciante; Denunciado; Inquérito; 
Inquérito administrativo; Inquérito judicial; Inquérito policial; Relatório.
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100-11 Eventos e Solenidades

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 100-11
Título:   Eventos e Solenidades
Data:   1995-2007 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos
Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD; 9 CDs; 
2 disquetes 3 ½.

Documentos sonoros 156 fi tas K7; 23 CDs.

Documentos fi lmográfi cos 291 DVDs; 23 fi tas VHS; 15 fi tas Betacam; 
4 CDs.

Documentos textuais 5 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria do Tribunal, Escola Judiciária 
Eleitoral, Corregedoria-Geral Eleitoral e Secretaria de Gestão de 
Pessoas.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos relativos aos eventos 
político-administrativos e sociais desenvolvidos pelo Tribunal ou com 
a sua participação. Trata-se, na maioria dos casos, de dossiês com 
documentos avulsos (fotos, correspondências, convites, cartazes, etc.) 
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e procedimentos administrativos relativos a solenidades, reuniões e 
encontros administrativos de dirigentes e eventos comemorativos e sociais 
realizados pelo TSE ou com a sua participação.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Fevereiro de 2008 a julho de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Convite; Fotografia; Cartaz; Faixa; Outdoor; Divulgação; 
Evento; Solenidade; Cerimônia; Homenagem; Encontro; Reunião.
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130-0 Políticas e Normas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 130-0
Título:   Políticas e Normas
Data:   1991-1997 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,05 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria de Administração.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter político-
adminstrativo referentes à política de aquisição e controle de materiais 
permanentes e de consumo no âmbito do Tribunal. Trata-se de manuais de 
procedimentos e outros documentos com diretrizes para o funcionamento 
da área de administração de materiais e patrimônio.



68 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Diretriz; Administração; Material; Patrimônio; Manual; 
Aquisição; Controle; Material; Material permanente; Material de 
consumo.
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130-1 Generalidades

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 130-1
Título:   Generalidades
Data:   1996-2006 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,15 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria de Administração.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes a material e patrimônio cujo conteúdo informacional não 
se relaciona diretamente com as atividades de gestão de materiais e 
patrimônio do Tribunal.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Administração; Material; Patrimônio.
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130-3 Administração de Patrimônio

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 130-3
Título:   Administração de Patrimônio
Data:   1986-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD; 4 HDs.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos 2 DVDs

Documentos textuais 2,99 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Material e Patrimônio/
SAD. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por dossiês e documentos de caráter 
técnico-administrativo referentes à administração dos bens móveis 
e imóveis do Tribunal, ao registro e controle de movimentação 
desses bens.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008 a julho de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Registro; Controle; Movimentação; Bens imóveis; Bens 
móveis.
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130-4 Administração de Material

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 130-4
Título:   Administração de Material
Data:   1986-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 33 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Material e Patrimônio/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por dossiês e documentos de caráter 
técnico-administrativo referentes à administração de materiais de 
consumo do Tribunal, ao registro e controle de movimentação 
desses materiais.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Registro; Controle; Movimentação; Material de consumo.
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130-5 Fornecedor

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 130-5
Título:   Fornecedor
Data:   1992-1994
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,2 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Material e Patrimônio/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
com informações sobre os fornecedores de materiais e equipamentos. 
Trata-se de cadastros de fornecedores e dossiês com informações sobre 
fornecedores.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Dados; Cadastro; Fornecedor; Empresa; Material; Equipamentos.
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150-0 Política e Normas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 150-0
Título:   Política e Normas
Data:   2005-2005
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD; 

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,05 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Material e Patrimônio/SAD 
e Coordenadoria de Serviços Gerais/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter político-
administrativo referentes à prestação de serviços no âmbito do Tribunal. 
Trata-se de manuais de procedimentos e de diretrizes gerais para a 
prestação de serviços.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Diretriz; Manual; Procedimento; Prestação de serviço.
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150-1 Generalidades

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 150-1
Título:   Generalidades
Data:   1994-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,2 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Serviços Gerais/SAD.

 Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
relativos à prestação de serviços cujo conteúdo informacional não se 
relaciona diretamente com as atividades do TSE.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Prestação de serviço.
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150-2 Solicitação de Serviço

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 150-2
Título:   Solicitação de Serviço
Data:   1980-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,65 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Serviços Gerais/SAD e 
Coordenadoria de Logística/STI.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes à solicitação e prestação de serviços no âmbito do Tribunal. 
Trata-se, na maioria dos casos, de correspondências e formulários 
solicitando a prestação de serviços diversos e procedimentos administrativos 
sobre a possibilidade de atendimento às tais solicitações.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Solicitação; Prestação de serviço; Projeto básico.
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150-3 Prestador de Serviço

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 150-3
Título:   Prestador de Serviço
Data:   1989-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 3,14 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Pessoal/SGP e 
Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo com 
informações sobre os prestadores de serviço – pessoas físicas ou jurídicas. 
Trata-se, na maioria dos casos, de dossiês de empresas e pessoas prestadoras 
de serviço de interesse do Tribunal e de procedimentos administrativos 
versando sobre atestados de capacidade técnica e propostas de empresas.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Atestado; Capacidade; Proposta; Dados; Pessoa física; Empresa; 
Prestação de serviço.
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150-4 Obras

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 150-4
Título:   Obras
Data:   1989-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 2,5 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Engenharia e 
Arquitetura/SAD. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter técnico-
administrativo referentes à realização de reformas e obras nos imóveis 
do Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se, na maioria dos casos, de 
procedimentos administrativos e dossiês arquitetônicos com plantas, 
cronogramas de obras e projetos de reformas.



86 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Planta de imóvel; Arquitetura; Cronograma; Obra de 
engenharia; Projeto arquitetônico; Reforma; Imóvel.



87Acervo arquivístico: descrição 2008

150-5 Controle de Portaria

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 150-5
Título:   Controle de Portaria
Data:   1985-1994
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,2 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Assessoria de Segurança/SAD.

 Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes à entrada e saída de materiais, equipamentos e pessoas nas 
dependências do Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se, na maioria dos 
casos, de formulários de controle de portaria e livros de portarias.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Formulário; Controle; Entrada; Pessoal; Material; 
Equipamentos.
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180-0 Políticas e Normas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 180-0
Título:   Políticas e Normas
Data:   1988-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 1 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Execução Orçamentária e 
Financeira/SAD, Coordenadoria de Planejamento e Orçamento/SOF 
e Coordenadoria de Finanças e Contabilidade/SOF.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter jurídico-
financeiro e político relativo às decisões sobre o controle financeiro 
e orçamentário no âmbito do Tribunal. Trata-se, na maioria dos 
casos, de manuais de procedimentos e documentos das áreas de 
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orçamento e finanças contendo diretrizes para a área orçamentária 
e financeira.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Diretriz; Manual; Procedimento; Documentação; Orçamento; 
Finanças.
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180-1 Generalidades

Área de identifi cação

Código de referência:             BR DF TSE 180-1
Título:                                    Generalidades
Data:                                     1986-2007
Nível de descrição:                  Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 1,4 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Execução Orçamentária e 
Financeira/SAD, Coordenadoria de Planejamento e Orçamento/SOF 
e Coordenadoria de Finanças e Contabilidade/SOF.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes ao recebimento de correspondências e matérias correlatas 
sem vinculação direta com as atividades orçamentárias e financeiras do 
Tribunal Superior Eleitoral.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Março de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Orçamento; Finanças.
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180-2 Movimentação Bancária

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 180-2
Título:   Movimentação Bancária
Data:   1993-1999
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos Eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 1,6 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Execução Orçamentária 
e Financeira/SAD. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes ao controle da movimentação bancária nas contas do Tribunal, 
a emissão de cheques, ordens de pagamentos, ordens bancárias, saldo, 
extratos de contas e programação financeira.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Abril de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Controle; Movimentação; Conta bancária; Emissão; 
Cheque; Ordem de pagamento; Ordem; Banco; Saldo; Conta bancária.
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 180-4 Prestação de Contas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 180-4
Título:   Prestação de Contas
Data:   1985-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 4,2 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Execução Orçamentária 
e Financeira/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo, 
contábil e financeiro referentes às informações anuais das receitas e 
despesas efetuadas pelo Tribunal encaminhadas ao Tribunal de Contas 
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da União para aprovação e procedimentos administrativos relativos a 
tomadas de contas e prestação de contas.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Abril de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Tomada de contas; Prestação de contas; Informações; 
Receita (seguido do ano entre parênteses); Despesa; Exercício financeiro 
(seguido do ano entre parênteses).
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180-5 Liquidação de Despesas e Autorização  
  de Pagamento

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 180-5
Título:   Liquidação de Despesas e Autorização  
    de Pagamento
Data:   1947-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 181 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Execução Orçamentária 
e Financeira/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
e financeiro relativos ao pagamento de despesas efetuadas e/
ou adquiridas pelo Tribunal. Trata-se, na maioria dos casos, de 
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procedimentos administrativos denominados liquidação de despesas 
e restos a pagar.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Abril de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Pagamento; Despesa; Procedimento administrativo; 
Liquidação da despesa; Restos a pagar; Exercício financeiro (seguido 
do ano entre parênteses).
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180-6 Suprimento de Fundos

Área de identifi cação

Código de referência:                BR DF TSE 180-6
Título:                                       Suprimento de Fundos
Data:                                        1986-2008
Nível de descrição:                    Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 8,2 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Execução Orçamentária 
e Financeira/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
e financeiro referentes à comprovação de despesas, concessão de 
fundos e devolução de suprimentos de fundos. Trata-se, na maioria 
dos casos, de procedimentos administrativos denominados suprimento 
de fundos.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Abril de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Comprovação; Despesa; Concessão; Devolução; Suprimento de 
fundos.
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180-7 Registro e Movimento Financeiro

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 180-7
Título:   Registro e Movimento Financeiro
Data:   1986-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 1 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Execução Orçamentária 
e Financeira/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos com informações sobre os 
registros e movimentos financeiros efetuados pelo Tribunal. Trata-se de 
registros denominados programação financeira, notas de lançamento 
e Darf (recolhimentos).
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Abril de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Programação financeira; Nota; Lançamento; Recolhimento; 
Documento; Arrecadação; Imposto de renda.
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180-8 Registro e Movimento Orçamentário

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 180-8
Título:   Registro e Movimento Orçamentário
Data:   1987-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 8,7 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Execução Orçamentária 
e Financeira/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos com informações sobre os registros 
e movimentos orçamentários efetuados pelo Tribunal.  Trata-se de registros 
denominados notas de empenho autorizando despesa, provisão de crédito, 
destaque de crédito e transferência de créditos para os tribunais regionais, e 
procedimentos denominados modificação e/ou alteração de crédito. 
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Abril de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Nota de empenho; Autorização; Despesa; Descentralização de 
crédito; Provisão; Crédito orçamentário; (TRE) (seguido da sigla do estado 
entre parênteses); (TSE).
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180-9 Reembolso de Despesas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 180-9
Título:   Reembolso de Despesas
Data:   1989-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 7,15 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Execução Orçamentária 
e Financeira/SAD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
e financeiro referentes aos reembolsos de despesas devidamente 
autorizadas, efetuadas por prestadores de serviço e funcionários no 
cumprimento de suas atividades. 
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Abril de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Reembolso; Despesa; Colaborador; Servidor público.
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300-0 Políticas e Normas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 300-0
Título:   Políticas e Normas
Data:   1996-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 5,56 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria de Gestão da Informação.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter político-
administrativo referentes à política de tratamento, conservação, acesso 
e disponibilização das informações produzidas e recebidas pelo TSE 
no decurso de suas atividades. Integram essa subsérie manuais de 
procedimento das áreas de gestão e tecnologia da informação e manuais 
de sistemas informatizados.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Diretriz; Manual; Procedimento.
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300-1 Generalidades

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 300-1
Título:   Generalidades
Data:   1986-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 12,62 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores:  Secretaria de Gestão da Informação.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes à gestão de informação cujo conteúdo não se relaciona 
diretamente com as atividades e funções do TSE.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Gestão; Informação.
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300-2 Controle da Tramitação de Documentos

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 300-2
Título:   Controle da Tramitação de Documentos
Data:   1970-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 61,42 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores:  Coordenadoria de Protocolo, Expedição 
e Arquivo/SGI.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes ao controle do trâmite documental no TSE. Trata-se, 
na maioria dos casos, de relatórios de tramitação emitidos pelo 
Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos, livros de 
protocolo, fichas de protocolo, e demais documentos que registrem 
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a movimentação, entrada e saída de documentos das unidades 
administrativas.

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Relatório; Tramitação; Documento; Sistema de computador; Livro; 
Registro; Protocolo.
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300-3 Controle da Produção de Documentos

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 300-3
Título:   Controle da Produção de Documentos
Data:   2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 32,28 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Protocolo, Expedição 
e Arquivo/SGI.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes ao controle da produção e recebimento de correspondências 
nas diversas unidades do Tribunal. Trata-se, na maioria dos casos, de 
registros de controle de correspondência, envio de fax e telex.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Registro; Controle; Remessa; Recebimento; Correspondência; Fax; 
Telex; Seção; Coordenadoria; Secretaria.
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300-5 Publicação

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 300-5
Título:   Publicação
Data:   2007-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos
Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 
202 microfi chas.

Documentos eletrônicos
Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD; 15 
DVDs; 1 CD com publicações.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 6,28 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Editoração e Publicações 
e Escola Judiciária Eleitoral.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos referentes à produção de livros, 
periódicos, cartazes, folders, CDs, com informações técnico-administrativas 
publicadas pelo TSE no decurso de suas atividades.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Editoração; Edição; Publicação; Livro; Periódico; Panfleto; 
(CD-ROM); Cartaz.
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900-0 Políticas e Normas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-0
Título:   Políticas e Normas
Data:   1992-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos  4 DVDs

Documentos textuais 0,4 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter político-
administrativo referentes à gestão dos recursos humanos no Tribunal. 
Trata-se de manuais de procedimento e documentos com diretrizes para 
o funcionamento da área de recursos humanos.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Diretriz; Manual; Procedimento; Recursos humanos.
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900-1 Generalidades

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-1
Título:   Generalidades
Data:   1992-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,14 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria de Gestão de Pessoas.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes à área de recursos humanos cujo conteúdo informacional não 
se relaciona diretamente com as atividades do Tribunal.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Recursos humanos.
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900-2 Assentamento Funcional

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-2
Título:   Assentamento Funcional
Data:   1997-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos Eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 23,84 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Pessoal/SGP e 
Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes à vida funcional dos servidores do Tribunal Superior Eleitoral. 
Nesta, existem as pastas funcionais, os procedimentos administrativos 
referentes aos servidores e os livros de assentamentos.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Assentamento funcional; Livro; Servidor público.
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900-3 Férias

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-3
Título:   Férias
Data:   1987-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 1,4 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Pessoal/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos referentes ao descanso 
remunerado gozado por servidores do Tribunal. O conteúdo informacional 
dominante nesse conjunto documental são os avisos de férias, avisos de 
cancelamento e o cronograma de férias.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Aviso; Cancelamento; Cronograma; Férias; Servidor público.
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900-4 Frequência

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-4
Título:   Frequência
Data:   1988-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 19,15 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Pessoal/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos referentes ao controle de 
presença dos servidores, abono de ponto e justificativas de faltas, além 
do registro do serviço extraordinário.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Controle; Frequência; Servidor público; Folha de ponto; Abono; 
Abono de falta; Motivo; Falta; Serviço extraordinário.
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900-5 Imposto de Renda

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-5
Título:   Imposto de Renda
Data:   1996-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 1,38 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Pessoal/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos referentes ao pagamento do 
imposto de renda descontado em folha. Trata-se, na maioria dos casos, 
de formulários com informações anuais sobre o recolhimento deste 
imposto, formulários para declaração do servidor e os procedimentos 
administrativos de recolhimento do imposto.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Consignação em folha de pagamento; Imposto de renda; 
Recolhimento; Declaração; Servidor público.
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900-6 Diárias e Passagens

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-6
Título:   Diárias e Passagens
Data:   1988-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 13,15 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Pessoal/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos referentes à solicitação e 
ao acerto de contas de diárias e passagens utilizadas por servidores e 
colaboradores, custeadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Solicitação; Acerto de contas; Pagamento; Diárias; 
Passagem; Viagem; Servidor público; Colaborador.
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900-7 Pagamento de Pessoal

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-7
Título:   Pagamento de Pessoal
Data:   1986-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 32,6 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Pessoal/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes ao pagamento de proventos e benefícios efetuados pelo 
Tribunal e aos registros dos vencimentos dos servidores na folha de 
pagamento. Trata-se, na maioria dos casos, de folhas de pagamento, 
contracheques e procedimentos administrativos de ressarcimento ao 
Erário.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Folha de pagamento; Contracheque; Ressarcimento; Erário.
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900-8 Benefícios

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-8
Título:   Benefícios
Data:   1988-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 31,88 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Pessoal/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por dossiês e documentos de caráter 
administrativo referentes aos benefícios oferecidos pelo Tribunal aos seus 
servidores, dependentes e pensionistas. 
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Benefício; Auxílio-alimentação; Auxílio-transporte; 
Assistência pré-escolar; Assistência farmacêutica; Registro; Dependente 
especial; Plano de saúde; Servidor público; Dependente; Pensionista.
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900-9 Requisição e Cessão de Servidor

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-9
Título:   Requisição e Cessão de Servidor
Data:   1946-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 2 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Pessoal/SGP. 

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
referentes ao servidor requisitado e à requisição de servidor. Trata-se, 
na maioria dos casos, de procedimentos administrativos. 
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Requisição; Requisitado; Servidor público.
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900-10 Promoção

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-10
Título:   Promoção
Data:   1989-2002
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,1 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Pessoal/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos que registram a evolução 
do servidor dentro da instituição. Trata-se, na maioria dos casos, de 
procedimentos administrativos.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Desenvolvimento; Progressão funcional; Servidor público.
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900-11 Treinamento de Capacitação e   
     Desenvolvimento

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-11
Título:   Treinamento de Capacitação
    e Desenvolvimento
Data:   1988-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 12,95 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Educação e 
Desenvolvimento/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por dossiês e documentos referentes aos 
eventos de treinamento de capacitação e desenvolvimento dos 
servidores do TSE.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Treinamento; Capacitação funcional; Desenvolvimento; 
Progressão funcional; Servidor público.
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900-12 Concurso

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-12
Título:   Concurso
Data:   1988-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,9 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Educação  e 
Desenvolvimento/SGP.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos referentes aos concursos 
públicos realizados pelo Tribunal. Trata-se de procedimentos 
administrativos com documentos sobre os concursos, tais como: edital, 
provas, lista de aprovados, recursos e contratação de empresa para 
realização das provas.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Concurso público; Edital; Prova; Relação; Candidato; 
Aprovação; Recurso; Contratação; Empresa.
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900-13 Assistência Médica e Odontológica

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 900-13
Título:   Assistência Médica e Odontológica
Data:   1988-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 3,1 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Assistência à Saúde/SAS.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por dossiês e documentos referentes à 
assistência médica, odontológica e social prestada pelo Tribunal aos 
seus servidores, dependentes, pensionistas e colaboradores.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Assistência médica; Assistência médico-odontológica; Assistência 
social; Servidor público; Dependente; Pensionista; Colaborador.



145Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-0 Políticas e Normas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-0
Título:   Políticas e Normas
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD; 9 CDs.

Documentos sonoros  170 CDs; 41 fi tas DAT; 106 fi tas de rolo

Documentos fi lmográfi cos  258 DVDs

Documentos textuais 73,24 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Registros Partidários, 
Autuação e Distribuição/SJD, Coordenadoria de Processamento/
SJD e Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções/SJD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos e informações emanadas dos 
acórdãos, resoluções, peças processuais (documentos enviados ao Tribunal 
que iniciam processos ou são juntados a eles) e atas de sessões ordinárias, 
extraordinárias, administrativas, extraordinárias administrativas e solenes.



146 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008 a julho de 2008.

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Acórdão.



147Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-1 Ação de Impugnação de Mandato  
    (AIM)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-1
Título:   Ação de Impugnação de Mandato (AIM)
Data:   1990-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,28 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
relativos à classe processual no 1 denominada Ação de Impugnação 
de Mandato (AIM).



148 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Ação de impugnação.



149Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-2 Agravo de Instrumento (Ag)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-2
Título:    Agravo de Instrumento (Ag)
Data:   1991-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  41 fi tas DAT

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 35 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 2 denominada Agravo de Instrumento (Ag).



150 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Agravo de instrumento.



151Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-3 Apuração de Eleição Presidencial  
    (AEP)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-3
Título:   Apuração de Eleição Presidencial (AEP)
Data:   1991-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 2,7 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 3 denominada Apuração de Eleição Presidencial (AEP).



152 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Apuração; Eleições (seguido do ano entre parênteses); Presidência 
da República.



153Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-4 Confl ito de Competência (CC)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-4
Título:   Conflito de Competência (CC)
Data:   1990-2004
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,14 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 4 denominada Conflito de Competência (CC).



154 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Conflito de competência.



155Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-5 Consulta (Cta)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-5
Título:   Consulta (Cta)
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 28 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 5 denominada Consulta (Cta).



156 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Consulta.



157Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-6 Criação de Zona Eleitoral (Cze)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-6
Título:   Criação de Zona Eleitoral (Cze)
Data:   1945-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 7,7 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

 Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 6 denominada Criação de Zona Eleitoral (Cze).



158 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Criação; Zona eleitoral; Município (seguido pelo nome do 
município e pela sigla do estado entre parênteses).



159Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-7 Encaminhamento de Lista Tríplice  
     (ELT)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-7
Título:   Encaminhamento de Lista Tríplice (ELT)
Data:   1965-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 21,86 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 7 denominada Encaminhamento de Lista Tríplice (ELT).



160 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Encaminhamento; Lista tríplice.



161Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-8 Exceção de Suspeição (ExSusp)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-8
Título:   Exceção de Suspeição (ExSusp)
Data:   1978-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 56 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 8 denominada Exceção de Suspeição (ExSusp).



162 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Exceção de suspeição.



163Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-9 Habeas Corpus (HC)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-9
Título:   Habeas Corpus (HC)
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 12,7 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 9 denominada Habeas Corpus (HC).



164 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

 Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Habeas corpus.



165Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-10 Habeas Data (HD)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-10
Título:   Habeas Data (HD)
Data:   1990-2004
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos  

Documentos textuais 0,14 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 10 denominada Habeas Data (HD).



166 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Habeas data.



167Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-11 Inquérito (Inq)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-11
Título:   Inquérito (Inq)
Data:   1958-1960
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,14 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 11 denominada Inquérito (Inq).



168 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Inquérito.



169Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-12 Instrução (Inst)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-12
Título:   Instrução (Inst)
Data:   1945-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos Eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 6,14 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 12 denominada Instrução (Inst).



170 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Instruções.



171Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-13 Mandado de Injunção (MI)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-13
Título:   Mandado de Injunção (MI)
Data:   1988-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,28 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no13 denominada Mandado de Injunção (MI).



172 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Mandado de injunção.



173Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-14 Mandado de Segurança (MS)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-14
Título:   Mandado de Segurança (MS)
Data:   1946-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros  

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 61,70 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 14 denominada Mandado de Segurança (MS).



174 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Mandado de segurança.



175Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-15 Medida Cautelar (MC)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-15
Título:   Medida Cautelar (MC)
Data:   1988-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 55,14 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 15 denominada Medida Cautelar (MC).



176 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Medida cautelar.



177Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-16 Notícia-Crime (NC)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-16
Título:   Notícia-Crime (NC)
Data:   1946-1992
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,28 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 16 denominada Notícia-Crime (NC).



178 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Notitia criminis.



179Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-17 Pedido de Desaforamento (Pdsf)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-17
Título:   Pedido de Desaforamento (Pdsf)
Data:   1989-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,28 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 17 denominada Pedido de Desaforamento (Pdsf).



180 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Pedido; Desaforamento.



181Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-18 Petição (Pet)

Área de identifi cação

Código de referência:                BR DF TSE 2000-18
Título:                                       Petição (Pet)
Data:                                        1945-2008
Nível de descrição:                     Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 63,7 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 18 denominada Petição (Pet).



182 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Petição.



183Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-19 Processo Administrativo (PA)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-19
Título:   Processo Administrativo (PA)
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 76,56 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 19 denominada Processo Administrativo (PA).



184 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Processo administrativo.



185Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-20 Reclamação (Rcl)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-20
Título:   Reclamação (Rcl)
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 9,56 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 20 denominada Reclamação (Rcl).



186 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Reclamação.



187Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-21 Recurso contra Expedição de   
       Diploma (RCEd)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-21
Título:   Recurso contra Expedição de Diploma   
    (RCEd)
Data:   1947-1967
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,14 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual no 
21 denominada Recurso contra Expedição de Diploma (RCEd).



188 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Recurso de diplomação.



189Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-22 Recurso Especial Eleitoral (Resp)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-22
Título:   Recurso Especial Eleitoral (Resp)
Data:   1945-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,14 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 22 denominada Recurso Especial Eleitoral (Resp).



190 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Recurso especial; Recurso eleitoral.



191Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-23 Recurso em Habeas Corpus (RHC)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-23
Título:   Recurso em Habeas Corpus (RHC)
Data:   1948-1993
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,14 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 23 denominada Recurso em Habeas Corpus (RHC).



192 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Recurso; Habeas corpus.



193Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-26 Recurso em Mandado de    
       Segurança (RMS)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-26
Título:   Recurso em Mandado de Segurança   
    (RMS)
Data:   1946-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,56 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 26 denominada Recurso em Mandado de Segurança (RMS).



194 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Recurso; Mandado de segurança.



195Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-27 Recurso Ordinário (RO)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-27
Título:   Recurso Ordinário (RO)
Data:   1949-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 0,14 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 27 denominada Recurso Ordinário (RO).



196 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Recurso ordinário.



197Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-28 Registro de Partido (RgP)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-28
Título:   Registro de Partido (RgP)
Data:   1945-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 21,56 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 28 denominada Registro de Partido (RgP).



198 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Registro; Partido político (seguido da sigla do partido político entre 
parênteses).



199Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-29 Registro de Candidato à Presidência  
      e Vice-Presidência (RCPr)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-29
Título:   Registro de Candidato à Presidência e 
    Vice-Presidência (RCPr)
Data:   1945-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 3 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual no 
29 denominada Registro de Candidato à Presidência e Vice-Presidência 
(RCPr).



200 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Registro de candidato; Presidente da República; Vice-presidente 
da República.



201Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-30 Representação (Rp)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-30
Título:   Representação (Rp)
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 58,86 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 30 denominada Representação (Rp).



202 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Representação.



203Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-31 Suspensão de Segurança (SS)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-31
Título:   Suspensão de Segurança (SS)
Data:   1995-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 1,86 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 31 denominada Suspensão de Segurança (SS). 



204 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Suspensão; Segurança.



205Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-32 Cancelamento de Partido (CP)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-32
Título:   Cancelamento de Partido (CP)
Data:   1946-2006
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 1,42 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 32 denominada Cancelamento de Partido (CP).



206 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Cancelamento; Partido político (seguido da sigla do partido político 
entre parênteses).



207Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-33 Revisão do Eleitorado (RvE)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-33
Título:   Revisão do Eleitorado (RvE)
Data:   1950-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 3,14 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 33 denominada Revisão do Eleitorado (RvE).



208 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Revisão do eleitorado.



209Acervo arquivístico: descrição 2008

2000-34 Ação Rescisória (AR)

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 2000-34
Título:   Ação Rescisória (AR)
Data:   1950-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD.

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais 3,14 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Gabinete da Secretaria Judiciária.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por processos judiciais na área eleitoral, 
autuados no Tribunal Superior Eleitoral e relativos à classe processual 
no 34 denominada Ação Rescisória (AR).



210 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Ação rescisória.



211Acervo arquivístico: descrição 2008

4000-0 Políticas e Normas

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 4000-0
Título:   Políticas e Normas
Data:   1947-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfi lmes possuem diversas 
subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos
Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD; 6 CDs; 100 
disquetes 3 ½.

Documentos sonoros 2 fi tas K7; 4 CDs

Documentos fi lmográfi cos 1.092 DVDs; 30 CDs; 84 fi tas VHS; 2 DVCAM; 
6 fi tas Betacam

Documentos textuais 13,2 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria do TSE e gabinetes dos ministros.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos e informações político-
administrativas relativos ao planejamento e à execução das eleições. 
Trata-se, na maioria dos casos, de manuais das eleições, instruções e 
planejamento geral das eleições.



212 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008 a julho de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Planejamento; Execução; Manual; Eleições (seguido do ano entre 
parênteses).



213Acervo arquivístico: descrição 2008

4000-1 Generalidades

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 4000-1
Título:   Generalidades
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais  1,1 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Secretaria do TSE e gabinetes dos ministros.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos de caráter administrativo 
recebidos pelo Tribunal cujo conteúdo informacional não se relaciona 
diretamente com as atividades fundamentais do TSE e da Justiça Eleitoral.



214 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Justiça Eleitoral; Atividade-meio.



215Acervo arquivístico: descrição 2008

4000-2 Apuração

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 4000-2
Título:   Apuração
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais  110,28 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Tribunais regionais eleitorais e Coordenadoria 
de Sistemas Eleitorais/STI.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos e informações administrativas 
relativos à apuração das eleições. Trata-se, na maioria dos casos, de 
mapas de apuração, relatórios de apuração, relatórios estatísticos e 
correspondências.



216 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Apuração; Mapa de apuração; Mapa parcial de apuração; 
Totalização; Votação; Votação eletrônica; Estatística; Correspondência; 
Relatório; Eleições (seguido do ano entre parênteses).



217Acervo arquivístico: descrição 2008

4000-3 Cadastro Eleitoral

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 4000-3
Título:   Cadastro Eleitoral
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos
Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo; 
38.727 microfi chas.

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais  2,7 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Tribunais regionais eleitorais e Coordenadoria 
de Sistemas Eleitorais/STI.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos referentes ao cadastro de 
eleitores em todo o Brasil.



218 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008 a julho de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Cadastro; Eleitor.



219Acervo arquivístico: descrição 2008

4000-4 Suporte Técnico-Administrativo

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 4000-4
Título:   Suporte Técnico-Administrativo
Data:   1996-2008
Nível de descrição: Subsérie
Dimensão e suporte:

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais  15 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Coordenadoria de Sistemas Eleitorais/STI, 
Coordenadoria de Logística/STI e Coordenadoria de Infra-Estrutura/STI.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos referentes às atividades de 
suporte técnico e administrativo prestado pelo TSE aos tribunais regionais 
eleitorais e organismos internacionais.



220 Acervo arquivístico: descrição 2008

Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); Prestação de serviço; Assistência técnica; (TRE) (seguido da 
sigla do estado entre parênteses); Organização; Exterior.
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4000-5 Campanha Institucional

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 4000-5
Título:   Campanha Institucional
Data:   1996-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD; 6 CDs.

Documentos sonoros  10 CDs

Documentos fi lmográfi cos  41 fi tas VHS; 337 DVDs; 5 fi tas Betacam

Documentos textuais  0,3 metro linear

Área de contextualização

Nome dos produtores: Assessoria de Imprensa e Comunicação 
Social.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos relativos às campanhas 
eleitorais promovidas pela Justiça Eleitoral e pronunciamentos oficiais 
aos órgãos da imprensa nacional e estrangeira. Trata-se de cartazes, 
fitas, filmes, documentários, fotos, relatórios, entrevistas sobre as eleições, 
decisões e campanhas promovidas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008 a julho de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Campanha eleitoral; Justiça Eleitoral; Pronunciamento; Imprensa 
Nacional;  Imprensa; Exterior; Cartaz; Fita de vídeo; (DVD); Filme 
publicitário; Fotografia; Relatório; Entrevista; Divulgação.
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4000-6 Correições Eleitorais

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 4000-6
Título:   Correições Eleitorais
Data:   1952-2007
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros

Documentos fi lmográfi cos

Documentos textuais  12 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Corregedoria-Geral Eleitoral.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por dossiês e documentos relativos às ações da 
Corregedoria-Geral Eleitoral (CGE). Trata-se de documentos de controle 
administrativo interno, processos de direitos políticos e processos da CGE 
versando sobre a fiscalização das eleições.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Corregedor-geral eleitoral; Corregedor regional eleitoral; 
Corregedoria-Geral Eleitoral; Corregedoria Regional Eleitoral; 
Fiscalização; Correição; Eleições (seguida do ano entre parênteses); Eleição 
municipal; Eleição estadual; Título de eleitor; Inscrição eleitoral; Eleitor; 
Eleitor fantasma; Processo; Retificação; Exclusão.

Em relação às fases:

019 – Cancelamento; Falecimento.

027 – Cancelamento; Sistema de computador; Duplicidade; 

          Pluralidade.

035 – Cancelamento; Ausência; Eleições.

043 – Suspensão; Conscrito.

078 – Quitação; multa.

086 – Regularização; Sistema de computador; Duplicidade; 

          Pluralidade.

094 – Ausência; Eleições.

167 – Justificação de eleitor; Ausência; Eleições.

175 – Justificação de eleitor; Ausência; Trabalho; Eleições.

          Justificação de eleitor; Dispensa; Trabalho; Eleições.

183 – Convocação; Trabalho; Eleições.
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205 – Habilitação; Trabalho; Eleições.

230 – Omissão; Prestação de contas.

248 – Homonímia.

256 – Irmão gêmeo.

264 – Multa eleitoral.

272 – Regularização; Prestação de contas.

280 – Desativação; Habilitação; Trabalho; Eleições.

299 – Cessação; Deficiência.

302 – Procedimento; Corregedoria Regional Eleitoral.

329 – Perda; Direitos políticos.

337 – Suspensão; Direitos políticos.

353 – Regularização; Perda; Direitos políticos.

361 – Restabelecimento; Inscrição eleitoral; Erro; Cancelamento.

370 – Cessação; Impedimento; Suspensão; Direitos políticos.

396 – Deficiência.

418 – Duplicidade; Pluralidade.

422 – Ausência; Trabalho; Eleições.

450 – Cancelamento; Sentença judicial; Autoridade judiciária.

469 – Cancelamento; Revisão do eleitorado.

485 – Retificação; Dados pessoais.

          Comprovação; Dados pessoais.

493 – Regularização; Sentença judicial; Autoridade judiciária.

507 – Regularização; Homônimo. 

          Regularização; Cessação; Impedimento.

540 – Inelegibilidade.
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558 – Restabelecimento; Elegibilidade.

566 – Duplicidade; Pluralidade; Liberação; Inscrição eleitoral.

604 – Procedimento; Corregedoria-Geral Eleitoral.
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4000-7 Partido Político

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 4000-7
Título:   Partido Político
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD. 

Documentos sonoros  2 CDs.

Documentos fi lmográfi cos  83 DVDs e 1 fi ta Betacam.

Documentos textuais  17 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Tribunais regionais eleitorais e Coordenadoria 
de Registros Partidários, Autuação e Distribuição/SJD.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por documentos referentes às relações entre 
o Tribunal Superior Eleitoral e os partidos políticos. Trata-se, na maioria 
dos casos, de correspondências prestando e solicitando informações.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008 a julho de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

Solicitação; Informações; Partido político (seguido da sigla do 
partido).



229Acervo arquivístico: descrição 2008

4000-8 Tribunais Regionais Eleitorais

Área de identifi cação

Código de referência: BR DF TSE 4000-8
Título:   Tribunais Regionais Eleitorais 
Data:   1945-2008
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte:    

Documentos micrográfi cos Os 271 rolos de microfilmes possuem 
diversas subséries gravadas em cada rolo. 

Documentos eletrônicos Os 23 DVDs digitalizados possuem diversas 
subséries gravadas em cada DVD; 3 CDs.

Documentos sonoros  2 CDs

Documentos fi lmográfi cos  1 DVD

Documentos textuais  17,7 metros lineares

Área de contextualização

Nome dos produtores: Tribunais regionais eleitorais.

Área de conteúdo e estrutura

Área de âmbito e conteúdo:

Subsérie composta por dossiês dos tribunais regionais eleitorais. 
Trata-se de documentos, procedimentos administrativos e informações 
que registram as relações técnicas e político-administrativas entre o 
Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais.
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Área de controle da descrição

Data da descrição:

Maio de 2008

Área de pontos de acesso e indexação de assuntos

Pontos de acesso e indexação de assuntos:

(TSE); (TRE) (seguido do estado entre parênteses); Informação; 
Informações; Ofício; Ofício-circular; Procedimento administrativo.
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