
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 16 horas, a Comissão Eleitoral reuniu-se na 

sede do SINDOJUS-CE para tratar do seguinte assunto referente ao pleito: 1) Analisar o segundo pedido da 

Chapa 2 – “Renovação de Verdade”, constante do requerimento protocolado às fls. 170, uma vez que os 

membros da Comissão Eleitoral que estiveram presentes na reunião realizada nesta data, às 10h00min, 

atenderam o primeiro pedido (fl. 170) e visitaram a Divisão de Sistemas e Métodos do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará para colherem informações sobre a ferramenta tecnológica do TJCE para utilização ou não no 

presente pleito. No que se refere ao tema em tela, os integrantes da Comissão foram informados pelo Sr. Hertz 

Gomes Fernandes Vieira, Diretor da Divisão de Sistemas e Métodos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

que o uso da ferramenta tecnológica pelo SINDOJUS para suas eleições é possível, contudo, necessário é que 

seja feito um pedido formal à Presidência do Tribunal de Justiça, uma vez que o Sindicato dos Oficiais de Justiça 

é uma entidade privada. Apesar de o assunto já ter sido tratado anteriormente, tendo a empresa prestadora dos 

serviços referentes ao processo eleitoral, inclusive, sido contratada para eleição virtual e considerando a 

proximidade para a realização da eleição marcada para o dia 28 de maio de 2015, bem como a segurança jurídica 

para realização do pleito, a Comissão deliberou que elaborará e encaminhará pedido formal à Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, solicitando a disponibilização da ferramenta tecnológica do TJCE para 

eventual e possível utilização no presente pleito. Caso o TJCE não autorize a utilização da ferramenta até o dia 08 

de maio de 2015, a votação ocorrerá pelo sistema produzido pela empresa contratada. Caso a presidência do 

TJCE dê resposta positiva ao pedido até o dia 08 de maio de 2015, a Comissão Eleitoral se reunirá para nova 

deliberação para que se decida de forma definitiva como será realizada as eleições para Diretoria Executiva e 

Financeira. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, que vai assinada por 

Camila Pinheiro Rabelo Soares, Antonio Pádua da Silva Filho, Márcio Monteiro Macêdo e Maria Helena Rios 

Vasconcelos, Danielle Oliveira Benício e Francimeyre dos Santos Teixeira Nogueira. Fortaleza, 28 de abril de 

2015. 
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