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Excelentíssimo (a) Senhor (a) Promotor de Justiça, 
 
 
 
Utilizamos o presente para solicitar a Vossa Excelência informar ao Centro de Apoio Operacional 
de Defesa do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa – CAODPP/PGJ/CE – as ações 
judiciais e extrajudiciais (procedimentos administrativos, Inq. Civis, TACs, audiências públicas 

etc) que foram realizadas visando o combate à corrupção eleitoral e à contratação 
irregular de servidor público (com fins eleitorais ou não) na(s) Promotoria(s) de Justiça  
sob sua titularidade ou respondência, durante o período de 2008, a fim de que possamos 
subsidiar relatório a ser encaminhado à Comissão Permanente de Combate à Corrupção e 
Defesa do Patrimônio Público, a qual integrante do Grupo Nacional de Direitos Humanos 
Promotor de Justiça Rossini Alves Couto, constituindo este um dos órgãos de execução do 
Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. 
 
Tal informação deverá ser encaminhada para este CAODPP, preferencialmente por meio 
eletrônico (caodpp@mp.ce.gov.br), até a data de 05/maio/2009, a fim de que o relatório a ser 
encaminhado por esta subscritora possa, efetivamente, espelhar o empenho com o qual o 
Ministério Público do Estado do Ceará, em especial o(s) nobre(s) colega(s), atuou nas referidas 
áreas. 
 
Nesta oportunidade, esclarecemos que o prazo exíguo para tal levantamento se deve ao fato de 
que tal solicitação somente nos foi comunicada na última sexta-feira (24/abril/2009), durante 
reunião ordinária da referida Comissão, ocorrida em Brasília/DF, oportunidade em que esta 
subscritora esteve presente. 
 
Agradecemos, desde já, a compreensão e a atenção dispensada por Vossa Excelência no 
atendimento da presente solicitação. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Maria Jacqueline Faustino de Souza 
          Promotora de Justiça 
      Coordenadora do CAODPP 
 
  

 

 

 
Exmº(ª) Sr.(ª) 
Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa 


