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Ofício circular  n.º  001/2012 CAODPP/MP/CE                 Fortaleza, 03 de fevereiro de 2012

Caros colegas e amigos, 

Conforme anteriormente informado a alguns colegas,  aos  31 de dezembro de 2011 foi 
expirada a nomeação desta subscritora para coordenar o Centro de Apoio Operacional de 
Defesa do Patrimônio Público - CAODPP, do Ministério Público do Ceará.

À frente da Coordenação do CAODPP, tivemos oportunidade de aprender lições e realizar 
atividades que somente nos foram possíveis, graças a participação de inúmeros colegas, 
em especial dos colegas Hugo Porto, Nestor Cabral, André Tabosa e Herton Cabral, que 
muito contribuíram para que o nosso Centro de Apoio chegasse aonde chegou.

Assim, agradeço a todos pelo carinho recebido e, principalmente, pela aprendizagem que 
nos foi oportunizada, ao passo em que também nos colocamos à disposição para troca de 
ideias, desta feita como Promotora de Justiça com atuação na defesa do patrimônio público.

Seguem, em anexo:

a) relação de atividades realizadas;

b) roteiro para execução do PEA / 2012 (roteiro de trabalho, realizado em parceria com o 
colega Hugo Porto) (arquivo digital disponível na pagina do CAODPP);

c)  Manual  de Atuação (trecho) – Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos 
(procedimentos provenientes dos Tribunais de Contas) (arquivo digital disponível na página 
do CAODPP).

Um grande e forte abraço a todos.

Mª Jacqueline Faustino de S. A. do Nascimento
               Promotora de Justiça

Exmº Sr.
Promotor(a) de Justiça
Ministério Público do Estado do Ceará
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ANEXO I

ATIVIDADES REALIZADAS:

    1º) participação no Planejamento Estratégico do Ministério Público do Estado do Ceará, 
período  2008/2011,  no  efetivo  funcionamento  do  Centro  de  Apoio  Operacional  de 
Defesa do Patrimônio Público – CAODPP, com fornecimento de apoio e auxílio na análise 
de casos concretos,  a todos os Promotores de Justiça que buscaram ajuda no referido 
Centro;
  
   2º) criação e atualização da página eletrônica do CAODPP, na qual são disponibilizadas 
os seguintes arquivos e informações:

2.1 arquivo digital: dividido em três subpastas:

a)  peças processuais : contem modelos de ações civis públicas, recursos e manifestações 
diversas relativas ao âmbito da atuação judicial do Promotor de Justiça;

b)    procedimentos  administrativos:  contem  modelos  de  recomendações,  termos  de 
ajustamentos  de  condutas,  portarias,  manifestações  de  arquivamentos  e  outras 
manifestações  diversas  relativas  ao  âmbito  da  atuação  extrajudicial do  Promotor  de 
Justiça;

c)  r  oteiros/doutrina:   contém  roteiros  de  atuação  e  manuais  pertinentes  a  atuação  do 
promotor  de  justiça,  dentre  os  quais,  destacamos:  “Cartilha  de  Licitações  e  Contratos 
Administrativos – perguntas e respostas” (CGU); “Cartilha Registro de Preços – perguntas e 
respostas” (CGU);  “Manual  básico para atuação do Promotor  de Justiça – “Improbidade 
Administrativa e Ressarcimento de danos” (CAODPP/MP/CE); 

2.2. convênios; relaciona os convênios (com os respectivos termos) celebrados entre a 
PGJ/CE e órgãos diversos, cuja atuação relaciona-se a defesa do patrimônio público;

2.3.Jurisprudência:  relaciona  a  jurisprudência  do  STF  e  STJ  pertinente  a  defesa  do 
patrimônio público;

2.4. links uteis;

2.5. ofícios circulares expedidos pelo CAODPP;
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2.6.  órgãos  de  execução:  relaciona  as  Promotorias  de  Justiça  (entrâncias  inicial, 
intermediária e final) com atribuições na defesa do patrimônio público;

2.7 ações judiciais:  relaciona as ações ajuizadas pelo  Ministério  Público  do Estado do 
Ceará  na  defesa  do  patrimônio  público,  com  a  indicação  do  assunto  e  nomes  dos 
requeridos.  Atualmente,  estão  catalogadas  mais  de  1.200  ações  civis,  ajuizadas  nas 
diversas comarcas do Estado;

2.8. súmulas: relaciona as súmulas do TJCE, STF e STJ, relativas a defesa do patrimônio 
público, as quais estão separadas, conforme o assunto.

3º) Promoção do Seminário “Fraudes em Licitações e Contratos Administrativos”, com 
o palestrante Dr. Alexandre Coelho (MP/SP), ocorrido aos 06 de maio de 2011;

4º)viabilizou a celebração dos seguintes Convênios e Termos de Cooperação:

4.1.  PGJ/CE e Ministério  de Desenvolvimento,  Industria  e Comercio Exterior:  acesso ao 
Cadastro  Nacional  das  Empresas  (CNE),  o  qual  agrega  as  informações  de  todas  as 
Juntas Comerciais, de todos os estados do país;

4.2  PGJ/CE  e  DETRAN/CE:  acesso  ao  Banco  de  Dados  do  DETRAN para  todos  os 
Promotores e Procuradores de Justiça do Ceará (renovação do convênio em apreciação na 
Procuradoria Geral de Justiça);

4.3 PGJ/CE e Ministério Público Federal:  instalação e disponibilização do Sistema de 
Investigação de Movimentação Bancária (SIMBA) para  o Ministério Público do Estado do 
Ceará (requerimento em apreciação na Procuradoria Geral de Justiça);

5º) Divulgação de acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, para a obtenção do 
Relatório Anual de Informações Sociais;

6º)  elaboração  de  capítulo  constante  no  “Manual  Básico  para  Atuação  do  Promotor  de 
Justiça” (MP/CE) pertinente ao tema  “Improbidade Administrativa e Ressarcimento de 
Danos -  procedimentos provenientes  dos Tribunais  de Contas”,  cujo  arquivo  digital 
encontra-se disponível no sítio eletrônico do CAODPP (“arquivo digital” - “roteiros/doutrina”)

7º) Roteiro para Execução do Plano Específico de Atuação 2012, elaborado em parceria 
com o colega Hugo Magalhães Porto Neto, no qual é exposto roteiro de trabalho (sugestões 
de  diligências,  esclarecimentos  específicos  etc),  para  a  efetiva  execução  do  Plano 
Específico  de  Atuação  2012,  conforme  resultado  das  discussões  coletadas  durante  a 
Semana do Ministério Público 2011.   
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