
INFORMATIVO Nº 007/2019

A Comissão Interinstitucional composta por representantes do Ministério Público 
(CAOPIJF), do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), da 
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), da Secretaria Estadual de 
Assistência Social (SETHAS), do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência 
Social  (COEGEMAS)  e  do  Observatório  da  População  Infantojuvenil  em  Contextos  de 
Violência, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (OBIJUV/UFRN), formada para 
articular  o  processo  de  escolha  unificado  dos  membros  dos  conselhos  tutelares  dos 
Municípios  Potiguares,  tendo  em  vista  a  reunião  realizada  com  o  TRE/RN  na  data  de 
11/06/2019, traz as seguintes orientações:

1  – Os  Cartórios  Eleitorais  disponibilizarão  a  lista  de  eleitores  às  Comissões  Especiais 
Eleitorais de TODOS os municípios a partir do dia 05/08/2019,  NÃO SENDO NECESSÁRIO 
DIRIGIR SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO AO TRE,  uma vez que todos os Cartórios Eleitorais 
serão orientados nesse sentido, por meio de informativo interno do Tribunal;

2 - A lista de eleitores será disponibilizada apenas em arquivo eletrônico, de modo que a  
Comissão  Especial  Eleitoral  deverá  portar  um  pen  drive quando  se  dirigir  ao  Cartório 
Eleitoral, cabendo a cada Comissão Especial Eleitoral providenciar e responsabilizar-se por 
sua impressão;

3  -  O  TRE  NÃO  DEFERIRÁ requerimentos  de  disponibilização  de  urnas  eletrônicas 
formulados por Comissões Especiais  Eleitorais de Municípios que contem com menos de 
20.000 (vinte mil)  eleitores e que,  consequentemente,  NÃO constam da lista já divulgada 
anteriormente.  Receberão  urnas  eletrônicas  SOMENTE  os  seguintes  municípios:  APODI, 
AREIA BRANCA,  ASSU,  CAICÓ,  CANGUARETAMA,  CEARÁ-MIRIM,  CURRAIS  NOVOS, 
EXTREMOZ,  JOÃO  CÂMARA,  MACAÍBA,  MACAU,  MOSSORÓ,  NÍSIA  FLORESTA, 
PARNAMIRIM, NATAL, NOVA CRUZ, SANTA CRUZ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, SÃO 
JOSÉ DE MIPIBU, TOUROS.

4 -  Em relação aos Municípios que farão uso de urna eletrônica, o TRE encaminhará a 
consolidação da proposta de agregação das seções eleitorais1 para o e-mail dos membros 
das  Comissões  Especiais  Eleitorais  no  dia  17/06/2019,  cabendo  a  estas  VALIDAREM 
(EXTERNAREM  SUA CONCORDÂNCIA),  em  resposta,  entre  os  dias  18  a  25/06/2019, 
através de e-mail a ser enviado para ssae@tre-rn.jus.br e cle@tre-rn.jus.br.

CANAL  DE  COMUNICAÇÃO  COM  A  SECRETARIA  NACIONAL  DOS  DIREITOS  DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS:
E-mail: processodeescolha@mdh.gov.br
Telefones: (61) 2027-3854/3537/3856/3124/3366/3998

1 Lembrando-se que a proposta de agrupamento das seções eleitorais foi apresentada ao TRE na reunião realizada no 
dia 15/04/2019, na sede deste Tribunal, pela maioria dos Municípios que contarão com urnas eletrônica, momento em 
que os presentes informaram seus e-mails de comunicação.
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