ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
GABINETE DO CORREGEDOR
Processo nº 8501398-28.2021.8.06.0026
Assunto: Sistema de Informações de Óbitos e de Direitos Políticos – INFODIP
Interessado: Corregedoria Geral Eleitoral do TRE/CE
DECISÃO/OFÍCIO CIRCULAR nº 277/2021-CGJUCGJ

Trata-se de procedimento originado a partir de comunicação da Corregedoria
Regional Eleitoral do Ceará, informando que no decorrer do segundo semestre do corrente
ano haverá implantação do Sistema INFODIP, de trâmite obrigatório, e que o respectivo cronograma será disponibilizado em orientações futuras.
Distribuídos os autos, o Juiz Corregedor Auxiliar Dr. Josué de Sousa Lima Júnior
apresentou o Parecer nº 234/2021/GAB01/CGJCE (fls. 12/13), a seguir:
“Cuida-se de expediente encaminhado pela Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará – veiculado por meio do ofício n.º 275/2021/CRE-CE – na qual comunica a instituição da futura sistemática unificada para envio, no âmbito do Poder Judiciário, de informações que impactam no gozo de direitos políticos, as quais serão objeto de
compartilhamento entre o Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral.
Essa nova sistemática decorre da Resolução Conjunta CNJ/TSE n.º 06/2020, e passará a valer no decorrer do segundo semestre de 2021, com consequente inativação
do Sistema Pólis (atualmente em utilização).
O novel Sistema de Informações de Óbitos e de Direitos Políticos (INFODIP) permitirá o encaminhamento, por via eletrônica, das seguintes informações: (1) óbitos; (2)
condenações por ato de improbidade administrativa; (3) acordos de não persecução
cível; (4) cumprimento de sanções relativas a atos de improbidade administrativa; (5)
condenações criminais transitadas em julgado; (6) extinções de punibilidade criminal; (7) condenações por órgãos colegiados; (8) demissões do serviço público aplicadas na seara administrativa e (9) outras hipóteses de suspensão de direitos políticos ou de incidência da Lei Complementar n.º 64/1990.
Os usuários externos desse novo sistema serão os magistrados, servidores da Justiça Comum e serventuários titulares dos Cartórios de Registro Civil, os quais deverão
obrigatoriamente encaminhar as informações acima, conforme cronograma que será
oportunamente comunicado.
É o relatório.
Sugere-se a Vossa Excelência que envie ofício circular a todos os magistrados do
Estado do Ceará e ocupantes da Serventias de Registro Civil comunicando: (i) a futura a instalação do Sistema INFODIP e consequente inativação do Sistema Pólis,
conforme cronograma que será divulgado pela Justiça Eleitoral; (ii) quais as informaCGJ 03

ções a serem encaminhadas via INFODIP e (iii) recomendação para atualização
eventual do Sistema Pólis, com a inserção de dados que possam estar pendentes, a
fim de que não haja perda de dados ou defasagem na alimentação do referido sistema, que está prestes a ser inativado.
Após, sejam arquivados os autos.
É o parecer.”

Aprovo o parecer correicional de fls. 12/13 ao passo em que determino a expedição de ofício circular a todos os magistrados estaduais e a todos os ocupantes de serventias
com competência de registro civil, cientificando-os a respeito do Ofício nº 275/2021/CRE-CE
e do Parecer nº 234/2021/GAB01/CGJCE, em especial quanto: i) a futura instalação do Sistema INFODIP e a consequente desativação do Sistema Pólis; ii) as funcionalidades do Sistema INFODIP; iii) a recomendação de inserção de dados porventura pendentes no Sistema
Pólis; iv) a orientação de atenção ao cronograma oficial, que será oportunamente divulgado
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Cópia desta servirá como ofício circular, acompanhada das fls. 02/04 e 12/13.
Expedientes urgentes.
À Gerência Administrativa para cumprimento; em seguida, arquivem-se.
Fortaleza, 17 de agosto de 2021.

Desembargador PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
Corregedor-Geral da Justiça

CGJ 03

0123425350

67896  86 5425350  !" 

BCDEFBGHIJKGLIFMNOHKPFDQBFGRFSTUVSWSXFYFZJ[\IG]I^_PF̀PFaKb]cJIFZGNP`K[
de
fghijiklekmnooidilnogekdioepklikqrsjgte
BGuKI`PEvwxyzx{|}~yxkk}kx~k}k k

IIE jogfrhepklikqrsjgteklnkisjelnklnkmieok{kmnooidilnoge
GcPbEngmgnkmnooidilno|kkfk

k

k

¡
¢£¢¤¥¦§¢£¨¢¨©
ª£̈©
«¢¨¬«®¯°¨±
²°¢®¯°¨±³¨¬´
³µ®¶£·©¢¨¸¨·£©·°©
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
º¶£§£¸¨µ£©·°©»£§£¸¨µ£©·°©¼
³¢¦¶¨±µ§½¾¿À¿½½Á¶Â½
¶«ªÃÄÅ³²³ºª¬ÆÇÇ³«³ºÆÇÄª«³ÇªÈº³¯ÉÊ²ÄËª
¬£¶£§£¸¨µ£©·°©
ª°¢¨¶³¢£¢¤Æ§Ì£¬Ç³¢Í¿ÎÂÏ¿À¿½µÄ¥®¢¨±ÐÊ¨Ä¢§¥
³Ñ©Ê©¬µ«®²°¢®¯°¨±³¨¬´
º³Ñ©¬Ç¢®³®¨®®¦£¢¤£¢¨Ò©³Ñ©¢¨¨Æ§Ì£¬Ç³¢Í¿ÎÂÏ¿À¿½
Ó°£°¢£¥®¢¨±ÐÊ¨Ä¢§±ÔÕ¨º¨®Ì̈£ÖÄÅ×ÆºÄ©
Ç¥¨¢¨
¬¢Ê°¥¦Ð×£®±Ð¬¨³®¨®µ¬Æ×Ä¬
²°¢®Ç¢®³®¨®³¨¬´
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
³¨¢¢£®°¢°¢Ñ¨£´¨£¢§¢£®°£¢¨ØÙ¨¨°¨¢¨´©Æ®¨
¢Ù¥¨¥®©Ê¦£Ú£°¥¢¢Ó°¥§¦¢¨§£¨¢¨¥´µ®°Ó°¦©
Û°®Ó°°¢Ð°¨°¢±Ð¨¢°¥¨®ÙÑ¥¢¨¥©
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
³¨¢¢£®°¢°¢Ñ¨£´¨£¢§¢£®°£¢¨ØÙ¨¨°¨¢¨´©Æ®¨
¢Ù¥¨¥®©Ê¦£Ú£°¥¢¢Ó°¥§¦¢¨§£¨¢¨¥´µ®°Ó°¦©
Û°®Ó°°¢Ð°¨°¢±Ð¨¢°¥¨®ÙÑ¥¢¨¥©

!922#"$ %&"%&'!%$(2# 2((")"(*&"%&'!%$(2+ ","-,./%7"-,)00001823400 ($5647089 :#0(;<5#=6>2?@5A 0202

0123456719 2 56797920 167 961

!"#$!%&'(%)%*(+,-.+-

/ 01234526!*7!84!92!84!%)%*#

:!;<2!-=43>"2!!;4"? 0
@ABCDEFGHIDJEFCKBLBMHLBMENGCODE
+ 004P48 0.Q4023!8 !R0S<"23!84!T<U1V2!8 !-U128 !8 !+420W
-=9 #!;0#!+ 004P48 0.Q40236
:!,4U3<VX !+ "Y<"12!+ZT(R;-!"$!)[(%)%)!"U11<<!2!UU149W12
<"282!\202!!4"]6!" !^9S1!8 !_ 840!T<8W06!84!"092V`4U!a<4!9\2129
" !P 5 !8 U!8041U!\ 31U6!a<4!U40X !SY41!84!9\2013?294"1!4"104!
+ "U43? !Z2"23!84!T<U1V2!b!+ZT!4!!R0S<"23!;<\400!-341023!b!R;-#!
c4U12!4126!U!d0PX U!8 !_ 840!T<8W0!9!9\41>"2!\202!
4"]!84!"092V`4U!2402!84!dS1U6!"84"2V`4U!\ 0!9\0S8284!289"U1021]2
102"U1282U!49!Y<3P28 6!208 U!84!"X !\40U4<VX !]43!4!<9\094"1!84!U2"V`4U
04321]2U!e!9\0S8284!289"U1021]26!"84"2V`4U!09"2U!102"U1282U!49
Y<3P28 6!4=1"V`4U!84!\<"S38284!09"236!"84"2V`4U!\ 0!d0PX U!34P28 U6
849UU`4U!8 !U40]V !\fS3 !2\3282U!"2!U4202!289"U1021]2!4!<102U!?\d14U4U
84!U<U\4"UX !84!8041U!\ 31U!<!84!"8>"2!82!g4!+ 9\3494"120!"$![7(*hh)6
84]40X !04941>.32U!e!T<U1V2!-3410236!DKHGiAIDHGAjMJIM6!\ 0!94!8 !;U1492!84
k"092V`4U!84!lS1U!4!84!c041U!_ 31U!b!mnNopm@#!

rsstuvwxyz{z|}xut~vzu|zy~xux}zyzty 

  ¡¢¡

£¤¥

!;U1492!mnNopm@!\40910W!!4"29"?294"16!\ 0!]2!43410q"26
82U!9<"2V`4U!84!dS1U6!U<U\4"UX !4!04U12S43494"1!84!8041U!\ 31U
4"104!U!d0PX U!9<"2"14U!4!!R0S<"23!,4P"23!-341023!8 !-U128 !8 !+420W6
84!092!2!"400!2P382846!<"098284!4!U4P<02"V2!" !\04UU294"1!84!12U
"092V`4U#
3

012345789

  847

!"#$%!"  %$&'#$!%!%("%$#)#$"%)#$$%#!'%
#(#'$*!%%+,($#"%"#"#,%,'(-%./ #0%!" 1%$%!'$,+$#!'"
+$%- $%')%" !%2 $'%$%3 !4,!'%356789:!;<=7><>=$0?#" +$##!'#
+%$%,!%$%@ %:A#(B!%C,#DEFGHIEJJHJFGEFKHLMDGEFKHNHKOJHFGE
IEJJHDOHFPDE '#% QRSTUQV #$&#)#'0%#!'#+(%!'%" #
!#C,#!'##!'#$$#$&%!%'0%./ " %',%(9'#%VWXQYZ
2 $)!)$ C,#[#""%C,#$! 1$%%"#+(%!'%./ "
9'#% QRSTUQV%0%!.%$#$/ #A+#""%! 0% $#!'%.\#]$#%
"+ !](-%./ " $$#+ !"#!'#^",(#(#'$*! +%$%,'(-%./ " ,,&$
#A'#$! _%1'$%" ##$0" $#"%6,'.%3 ,##$0#!',&$'',(%$#" 
3%$'^$"#`#1'$30(a#$$#+ !"#!'#%"%'$%#!'Z
'#!%#!'#

ijkklmnopqrstouqrsotqvwrstjxsxqoxmkokqtyjzmkoqrqj{mtsjk|oskkqvwts}xmoso~mttq{sosurj~szlmoxqoutj}~ujmkoqo}mtsk
   
¡¢£¡£¤¤£¥
¦§¨©ª«¬©®«¯ª¬«°¬°±²ª±

³´µ

UHKbFQDcIdEFGHFefHDIPJFgEJOHhFRHOE
3 $$#1#" $`#1!%(:(#'$%(

4

Pedido de Providências n° 8501398-28.2021.8.06.0026
Assunto: Sistema de Informações de Óbitos e de Direitos Políticos – INFODIP (Justiça Eleitoral).
Interessado: Corregedoria Geral Eleitoral do TRE/CE.
PARECER N.º 234 /2021/GABINETE01
Cuida-se de expediente encaminhado pela Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará
– veiculado por meio do ofício n.º 275/2021/CRE-CE – na qual comunica a instituição da futura
sistemática unificada para envio, no âmbito do Poder Judiciário, de informações que impactam no
gozo de direitos políticos, as quais serão objeto de compartilhamento entre o Conselho Nacional de
Justiça e Tribunal Superior Eleitoral.
Essa nova sistemática decorre da Resolução Conjunta CNJ/TSE n.º 06/2020, e
passará a valer no decorrer do segundo semestre de 2021, com consequente inativação do Sistema
Pólis (atualmente em utilização).
O novel Sistema de Informações de Óbitos e de Direitos Políticos (INFODIP)
permitirá o encaminhamento, por via eletrônica, das seguintes informações: (1) óbitos; (2)
condenações por ato de improbidade administrativa; (3) acordos de não persecução cível; (4)
cumprimento de sanções relativas a atos de improbidade administrativa; (5) condenações criminais
transitadas em julgado; (6) extinções de punibilidade criminal; (7) condenações por órgãos
colegiados; (8) demissões do serviço público aplicadas na seara administrativa e (9) outras
hipóteses de suspensão de direitos políticos ou de incidência da Lei Complementar n.º 64/1990.
Os usuários externos desse novo sistema serão os magistrados, servidores da Justiça
Comum e serventuários titulares dos Cartórios de Registro Civil, os quais deverão obrigatoriamente
encaminhar as informações acima, conforme cronograma que será oportunamente comunicado.
É o relatório.
Sugere-se a Vossa Excelência que envie ofício circular a todos os magistrados do
Estado do Ceará e ocupantes da Serventias de Registro Civil comunicando: (i) a futura a instalação
do Sistema INFODIP e consequente inativação do Sistema Pólis, conforme cronograma que será
divulgado pela Justiça Eleitoral; (ii) quais as informações a serem encaminhadas via INFODIP e

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA e JOSUE DE SOUSA LIMA JUNIOR. Data da última assinatura: 13/07/2021 às 11:09:32.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8501398-28.2021.8.06.0026 e o código D75E3O5G.
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estar pendentes, a fim de que não haja perda de dados ou defasagem na alimentação do referido
sistema, que está prestes a ser inativado.
Após, sejam arquivados os autos.
É o parecer.
À consideração superior.
Fortaleza/CE, data registrada em sistema.
JOSUÉ DE SOUSA LIMA JUNIOR
JUIZ CORREGEDOR AUXILIAR

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA e JOSUE DE SOUSA LIMA JUNIOR. Data da última assinatura: 13/07/2021 às 11:09:32.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://portaladmin.tjce.jus.br/atendimento e informe o processo 8501398-28.2021.8.06.0026 e o código D75E3O5G.

(iii) recomendação para atualização eventual do Sistema Pólis, com a inserção de dados que possam
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