
ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA                                                                                                                              

Ofício  nº 00 ____ /11-CAODPP                                       Fortaleza, 07 de fevereiro  de 2011

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

Utilizamos o presente para informar a Vossa Excelência que o Centro de Apoio Operacional de 
Defesa do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa – CAODPP/PGJ/CE – já disponibilizou 
em sua página eletrônica a relação das ações judiciais em defesa do patrimônio público e da 
moralidade administrativa (improbidade, ressarcimento de danos, nulidade de licitações etc.), 
ajuizadas pelos membros do Ministério Público do Ceará, as quais se encontram em tramitação 
nas diversas comarcas do estado.

Em  referida  lista,  também  é  possível  verificar  os  nomes  dos  gestores,  ex-gestores  e 
particulares que respondem citadas ações, bem como os assuntos (em específico) em face 
dos quais as ações foram ajuizadas .

Assim,  objetivando  melhores  resultados  em  nossa  demonstração  estatística,  solicitamos  ao 
nobre colega informar se na Comarca pertinente à sua titularidade e/ou respondência tramita 
alguma ação judicial  pertinente  à referida  matéria,  posto que  em nossos arquivos não 
consta  nenhuma  informação  proveniente  da  Promotoria  de  Justiça  de 
__________________, neste sentido.

Assim solicitamos que sejam informados os seguintes dados:

• Nomes dos acionados:
• Assunto em específico (improbidade por fraude em licitação, por contas desaprovadas,  

por contratação irregular de servidores, ações de ressarcimento de danos (com ou sem 
imputação de atos de improbidade) etc):

• Nº de cadastro no sistema de informatização (site do TJ/CE), para posterior consultas;

Ademais, também solicitamos que o nobre colega nos envie o  arquivo digital, caso referidas 
ações sejam de sua respectiva autoria.  

Nesta  oportunidade,  renovamos  a  Vossa  Excelência  protestos  de  elevada  estima  e  distinta 
consideração.

Atenciosamente,

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

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