
Regulamento do Fórum Nacional de Chefes de Cartório

1. O Fórum Nacional de Chefes de Cartório (FNCC)

O ano de 2015 representou um marco especial, pois foi a primeira vez em que

ocorreu o Fórum Nacional de Chefes de Cartório. Mais que compartilhar boas ideias, o

evento  tornou-se  efetivo,  porque  aproximou  quem  realmente  lida  com  o  mesário  no

processo eleitoral e transformou a experiência dos participantes numa oportunidade de

crescimento, reconhecimento e estímulo para melhorias.

Seis  anos  depois,  estamos  juntos  novamente.  Num  ambiente  em  que  a

pandemia de COVID-19 acompanha nossas vidas, vamos utilizar a tecnologia para nos

sentirmos próximos, sem abrir mão da segurança, e realizar mais um ciclo eleitoral com

práticas de referência no tocante aos mesários.

2. Objetivo deste regulamento

Definir  os  temas  elegíveis  para  a  seleção  e  apresentação  de  boas  práticas

relacionadas com a gestão de mesários.

3. Da Comissão de Programa

A  Comissão  de  Programa,  a  quem compete  o  planejamento,  a  gestão  e  a

execução do FNCC, é constituída pelo GT-Mesários, conforme disposto a seguir:

a. Composição

Nome Unidade

Ana Cláudia Mendonça TSE

Thayanne Fonseca Pirangi TSE

Débora Nery TSE

Mônica de Jesus Simões TSE

Raquel Oliveira TSE

Antônio de Faria Neto TRE/MG

Juan José Ocampo Bernardez TRE/SP

Cariny Cielo TRE/RO

Manoel Acácio Leite Neto TRE/PE

Márcia Magliano Pontes TSE

Paulo Lucena TRE/DF

Sandra Maria Petri Damiani TSE
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b. Atribuições

I – elaborar o Regulamento do FNCC;

II – selecionar os temas do Fórum;

III – definir os requisitos e viabilizar o site do FNCC;

IV - definir critérios e selecionar os trabalhos a serem apresentados;

V – divulgar os trabalhos selecionados;

VI – definir a programação e conduzir a execução do Fórum;

VII – gerenciar e acompanhar o cronograma geral;

VIII – dimensionar e providenciar a infraestrutura para a realização do evento;

IX – elaborar o relatório final do evento com o registro dos resultados.

4. Do público-alvo
Servidores dos Cartórios Eleitorais de todo o país.

5. Trabalhos

a. Temas
Os trabalhos apresentados deverão ser relacionados a um dos seguintes temas:

Tema Descrição

1 Seleção e cadastramento

Estratégias de cadastramento, seleção e convocação, de
mesárias e mesários, assim como programas e políticas

de voluntariado, celebração de convênios etrabalhos
realizados junto aos empregadores.

2 Políticas de valorização

Ações criadas com o objetivo de reconhecer e
valorizar mesárias e mesários como pessoas de extrema

relevância do processo eleitoral, como campanhas de
agradecimento, premiações e benefícios..

3 Capacitação de mesários Estratégias de capacitação de mesárias e mesários, nas
diversas modalidades.

4 Fidelização de Mesária e Mesário
Ações que mantêm e ampliam vínculos com mesárias e

mesários, buscando o envolvimento contínuo com a Justiça
Eleitoral.

5
Diversidade, inclusão e 
acessibilidade

Ações desenvolvidas na seleção e capacitação de mesárias e
mesários e no atendimento de eleitoras e eleitores no dia
das eleições, com foco na inclusão, na acessibilidade e no

respeito à diversidade.

A proposição deverá ser apresentada com as seguintes informações:

a) a intenção da prática e sua aplicabilidade;

b) o escopo de aplicação, se no âmbito dos TREs ou Zonas Eleitorais;

c)  evidenciar  a  documentação  relativa  à  sua  implementação,  como  dados,

relatos, registros, imagens ou qualquer meio;
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b. Proposição de trabalhos

 As  proposições  de  trabalho  deverão  possuir  anuência  da  chefia  imediata,  que  será

indicada no momento da inscrição.

 É vedada a proposição de uma mesma prática em temas distintos.

 Será  disponibilizado  no  site  do  FNCC  formulário  eletrônico  para  inscrição  de

proposições. O link para acesso ao site é o seguinte:

 https://apps.tre-pe.jus.br/2fncc

 Não  há  restrição  quanto  ao  número  de  trabalhos  propostos  por  zona  eleitoral  ou

unidade  do  TRE,  porém  a  Comissão  de  Programa  premiará  até  uma  proposição

apresentada por UF ou Zona Eleitoral participante. 

 Serão aceitas as práticas inscritas nos pleitos ocorridos de 2016 em diante, incluindo

eleições suplementares.

c. Critérios e processo de seleção

A Comissão de Programa fará a seleção de 12 proposições de trabalhos que

serão apresentados no FNCC.

Não  serão  analisadas  proposições  que  não  guardarem relação  com um dos

temas, condição absoluta para a admissibilidade do trabalho.

Para avaliar as os trabalhos encaminhados, a Comissão de Programa utilizará

planilha própria, com os seguintes critérios e pesos:

Critério de avaliação Peso Pontuação*
1. Aplicabilidade nos demais cartórios 5 0 a 5

2. Relação custo x benefício 5 0 a 5

3. Inovação: Originalidade e criatividade 3 0 a 5

4. Objetividade e clareza na
apresentação 2 0 a 5

Ao final de todas as avaliações,  será montado um ranking geral,  em ordem

decrescente  de  classificação,  que  balizará  a  seleção  dos  trabalhos,  resguardados  os

seguintes critérios adicionais:

a. cada uma das 5 regiões do país terá pelo menos uma proposição selecionada,

salvo se a região não disponibilizar esse número mínimo;

b. cada um dos 5 temas terá pelo menos uma proposição selecionada, salvo se não

houver proposições acerca de determinado tema; 
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c.  cada  unidade  participante  (TRE  ou  Cartório  Eleitoral)  terá,  no  máximo,  uma

proposição escolhida para apresentação, de forma a garantir que os 20 trabalhos

que serão apresentados possuirão origem diversificadas;

d.  em  caso  de  empate  na  classificação  geral  do  ranking,  será  selecionada  a

proposição que tiver a maior pontuação individual no critério de avaliação 1;

e. persistindo o empate, a Comissão de Programa deliberará acerca do trabalho que

deverá ser selecionado.

6. Da inscrição dos TREs no FNCC

Após a fase de seleção das proposições indicada no item 5 deste Regulamento,

e respectiva divulgação no site daquelas das selecionadas pela Comissão de Programa,

será aberta a fase de inscrições.

As vagas disponíveis para os Regionais serão distribuídas da seguinte forma: 

TRE Vagas 

SP, RJ, MG e BA 18

CE, DF, PE, PR, SC e RS 10

AM, PA, PI, MA, RN, PB, AL, GO, MT, MS e ES 8

AC, AP, RO, RR, SE e TO 7

Os participantes serão escolhidos pelo TRE preferencialmente dentre os chefes

de  cartório  eleitoral.  A  critério  do  TRE,  poderão  ser  escolhidos  outros  servidores

representantes responsáveis pela interface com o GT Mesários, mesmo que não estejam

lotados numa zona eleitoral, desde que respeitado o quantitativo disposto na tabela acima.

Vale destacar que as vagas dos servidores cujos trabalhos forem selecionados

para apresentação no Fórum não entram no cômputo de inscrições disponíveis por UF.

O evento será transmitido ao vivo pelo TSE via canal fechado do Youtube, que

será oportunamente divulgado pelo TSE. O TRE poderá utilizar este canal para redirecionar

todos os demais interessados em acompanhar o evento e que não sejam incluídos nas

vagas relacionadas na tabela anterior.

Todos  os  servidores  indicados  pelos  TREs  para  participação  no  Fórum,  bem

como aqueles que tiverem trabalhos selecionados para apresentação, deverão realizar sua

inscrição, no link “Inscrições”, disponível na página inicial do site do evento.
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7. Cronograma

Atividade
Cronograma

Início Término

1 Proposição de trabalhos 10/09/2021 20/09/2021

2 Seleção das proposições a serem apresentadas 21/09/2021 01/10/2021

3 Publicação da programação do FNCC e trabalhos selecionados 15/10/2021 15/10/2021

4 Inscrições de participantes do FNCC 18/10/2021 29/10/2021

5 Fórum Nacional de Chefes de Cartório 09/11/2021 11/11/2021

8. Casos omissos
Os casos não previstos neste Regulamento serão analisados e deliberados pela

Comissão de Programa do FNCC, que comunicará as decisões aos interessados.
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