
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA – CAODP

Ofício Circular n.º 011/2018-CAODPP/PGJ/CE

Fortaleza, 16 de maio de 2018.

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

Ass.: ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE PEÇAS DO CAODPP.
Ref.: SOLICITAÇÃO DE MODELOS DE RECURSOS DO 1º PRIMEIRO GRAU 

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

Primeiramente saudamos Vossa Excelência pelo exercício de

tão graves misteres. Com os cumprimentos de estilo, conforme as atribuições deste

Centro Operacional, nos termos do Provimento PGJ/CE nº 70/2008 e da Resolução

OECPJ nº 36/2016, vem expor o seguinte:

1. O Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público e da

Moralidade Administrativa, dentro da sua área de atuação, tem atribuição para:

a) manter arquivo informatizado e atualizado de denúncias, requerimentos

de  medidas  assecuratórias,  portarias  inaugurais  de  procedimentos

administrativos,  representações,  petições  iniciais  de  ações  judiciais,

recursos interpostos e demais providências, nos temos do art. nº 5º, XV,
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do Provimento 70/2008;

b) catalogar,  em meio digital,  decisões liminares, sentenças e acórdãos

proferidos nas ações judiciais respectivas, nos termos do art.  5°. XI do

Promovimento n° 70/2008;

c)  remeter  informações  técnico-jurídicas  aos  órgãos  de  execução,  nos

termos do art. nº 5°, XIV, do Provimento n° 70/2018;

2. Os órgão de execução devem sempre remeter, preferencialmente por

meio digital, ao Coordenador deste Centro de Apoio, cópia de todas as Portarias de

Procedimentos  Investigatórios,  das  petições  inciais  das  ações  civil  públicas

ajuizadas,  das  decisões  judiciais  e  recursos  em ações  coletivas,  nos  termos do

artigo  6°  do  Provimento  n°  70/2018.  Identificamos  que  há  relativamente  poucas

peças recursais nas planilhas deste CAOP.

3.  O compartilhamento de material  jurídico permite a sinergia  entre  os

Órgãos de Execução e os Centros de Apoio Operacionais,  que leva à prestação

mais  eficiente  dos  serviços,  inclusive  evitando  o  retrabalho  em  situações

semelhantes. Por igual, permite a uniformização nacional dos trabalhos do MP – um

dos  ideários  principais  do  recém-formado  GRUPO  NACIONAL  DOS

COORDENADORES DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL À DEFESA DO

PATRIMÔNIO  PÚBLICO  –  GNPP,  que  intenta  formar  um  banco  nacional  de

normativos, boas práticas e peças.

4. O CAODPP está solicitando ao Núcleo de Recursos Cíveis da PGJ

cópia do Banco de Peças do 2º grau da nossa área (pareceres e recursos próprios),

visando facilitar a troca de informações e ao conhecimento dos padrões utilizados,

para melhor atender os órgão de execução.
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Por  tais  razões,  vimos  respeitosamente  SOLICITAR que  a(o)  colega,

dentro de suas possibilidades e  conforme os limites da independência  funcional,

remeta  para  este  Centro,  preferencialmente  em  arquivo  editável,  cópia  dos

recursos de primeiro grau disponíveis. Indicamos, nos mesmos termos, a data final

para as remessas:   31-5-2018.

 Mantemo-nos sempre à disposição para colaboração.

Atenciosamente

Élder Ximenes Filho
Promotor de Justiça

Coordenador do CAODPP
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