
ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
CAODPP – CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA 

MORALIDADE ADMINISTRATIVA

Ofício Circular nº 002/2013-CAODPP/PGJ/CE Fortaleza, 02 de maio de 2013.

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Promotor (a) de Justiça,

O CAODPP - Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da 
Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado do Ceará vem, à presença de Vossa 
Excelência, em atendimento a solicitação do Procurador Geral, haja vista momento delicado e de 
constantes  ataques  porque  passa  a  Instituição  Ministerial,  bem  como  na  busca  do 
aperfeiçoamento da atuação ministerial na temática do combate à improbidade administrativa, 
além disso, organizar  o discurso no que diz respeito  à  competência  do desempenho nessa 
questão,  que  seja  efetuado  e  encaminhado  Levantamento  das  Ações  de  Improbidade 
Administrativa através de certidão circunstanciada, nas varas em que atuam objetivando colher 
os dados abaixo:

Número de Ações 
de  Improbidade 
ajuizadas  na 
Vara(s) 
competente 
(s)/única  nos 
últimos  05  anos 
PROMOTORIA(S) 
DE  JUSTIÇA  DA 
COMARCA  DE 
______________

Número de 
ações  cuja 
inicial  foi 
recebida 
pelo 
Judiciário

Número  de 
ações  que 
foram 
julgadas 
procedentes 
em  1ª 
instância

Número  de 
ações  que 
foram julgadas 
improcedentes 
ou  foram 
extintas  sem 
resolução  de 
mérito  em  1ª 
instância

Número  de 
ações  que 
foram 
julgadas 
procedentes 
em  2ª 
instância

Número  de 
ações  que 
foram julgadas 
improcedentes 
ou  foram 
extintas  sem 
resolução  de 
mérito  em  2ª 
instância

Os dados retro mencionados deverão ser remetidos a este Centro de Apoio até o dia 
17 de maio de 2013, através do correio eletrônico caodpp@mp.ce.gov.br:

Ressalte-se que, caso haja dificuldades em se obter todos os dados solicitados no 
prazo estipulado, o preenchimento das três primeiras colunas deve ser priorizado.

Nesta oportunidade, renova-se a Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
distinta consideração.

Atenciosamente,

Maria Irismar Farias Santiago
Promotor de Justiça Coordenadora do CAODPP 

Francisco Diassis Alves Leitão
Promotor de Justiça Auxiliar do CAODPP 
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