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

Ofício n.º 043/2018-CAODPP/PGJ/CE

Fortaleza, 06 de abril de 2018.

Ao Exmo(a). Sr(a).
Dr. Sívio Roberto Oliveira de Amorim Júnior 
Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Comissão Especial
de Enfrentamento à Corrupção 

Ass.: Resposta ao Ofício circular n° 03/2018/CEC 
Ref.:Boas práticas adotadas pelo CAODPP/MPCE

Excelentíssimo Senhor,

Primeiramente, louvamos vosso trabalho ante tão graves misteres. O

CAODPP  –  Centro  de  Apoio  Operacional  da  Defesa  do  Patrimônio

Público e da Moralidade Administrativa, respondendo o ofício circular supra

e  desejoso  em  colaborar  com  a  Comissão  Especial  de  Enfrentamento  à

Corrupção, vem apresentar informações sobre as ações desenvolvidas por

esse  Centro  de  Apoio  Operacional  em  relação  à  sua  área  de  atuação  e

competência.  Ao  final,  postamos  anexos  e  fizemos  requerimento,  com  a

devida vênia.

O  CAODPP, órgão  auxiliar  da  atuação  funcional  do  Ministério

Público Estadual, vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, foi

criado pelo provimento nº 43/2007, em 22 de agosto de 2007, alterado pelo

provimento nº 70/2008, cabendo-lhe, dentre outras ações, prestar auxílio aos

órgãos de execução do Ministério Público na instrução de inquéritos civis ou

na preparação e preposição de medidas processuais, área de sua atuação
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específica a Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa.

1- DAS ATUAÇÕES DO CAODPP/MPCE

1.1. AUXÍLIO E COLABORAÇÃO

O CAODPP presta auxílio permanente aos órgão de execução do MP,

buscando promover a integração e articulação dos trabalhos relacionados à defesa

do patrimônio público e da moralidade administrativa. No ano de 2017, por oportuno,

havia sido criado um grupo de WhatsApp com todos os Promotores de Justiça do

Estado que atuam na área, o qual será mantido pelo atual Coordenador. Ademais, o

CAODPP atuou em grupos de trabalhos e colaborou em operações pontuais, dentre

as quais exemplificamos: atuação conjunta no mês de maio de 2017 nas comarcas

de Bela Cruz, Reriutaba e Tianguá.

Além disso,  o CAODPP auxilia os órgãos de execução ao responder

questionamentos via e-mail, whatsapp, telefonemas e pessoalmente, enviando-lhes

modelos de ACP'S, ICP'S e discutindo estratégias em casos concretos. Participou,

inclusive, de oitivas de depoimentos referentes aos inquéritos, em casos em que a

atuação conjunta fora requestada pelas PJ executiva.

Procura-se, ainda,  desenvolver e estimular a formação de grupos de

trabalho para  atuação  nas  áreas  afeitas  a  esse  Centro  de  Apoio  -  como

exemplificado  com o  GT para  os  grandes  temas  afeitos  a  este  CAO (processo

23861/2017-0);

Informa-se, por fim, que o CAODPP, consciente da sua importância e do

seu dever em colaborar com os órgãos de execução, está SEMPRE disponível para

atender os Promotores de Justiça nas suas necessidades funcionais.
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1. 2. INTEGRAÇÃO E PARCERIAS COM OS ÓRGÃOS DE CONTROLE

 O CAODPP constantemente estabelece contato com seus congêneres

em outros MPs e também com Órgãos de Controle, como os Tribunais de Contas.

O CAODPP, visando otimizar o processo de comunicação entre os órgãos

ministeriais com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, propôs a realização de

Acordo de Cooperação Técnica – denominado de “Ofício-Zero”. Tal parceria, já

implementada, já começa a render frutos. O CAODPP, atualmente, é o responsável

pela troca de informações entre os Promotores de Justiças e o Tribunal de Contas

do Estado do Ceará, funcionando como uma “ponte” entre as instituições e dessa

forma contribui  para a organização,  celeridade e confiabilidade dos trabalhos na

defesa do patrimônio público.

Também com o mesmo TCE-CE adotou-se a prática intitulada “Ponte das

Inspeções”. Minudentemente, a idéia é realizar inspeções mais focadas e “cirúrgicas”, ao

contrário  das  tomadas  de  contas  amplas  que  o  TCM  promovia.  Serão  sempre  SEIS

municípios,  conforme  sorteio  e  critérios  de  risco  adotados  pelo  sodalício,  segundo  a

seguinte metodologia conjunta:

1. Na última 6ª feira, idem, o CAODPP repassará tal comunicado às PJs respectivas,

via e-mails funcionais – embora a informação seja, obviamente, pública e acessível

no sítio do TCE ou por um simples telefonema;

2. Até a primeira 3ª feira do mês da fiscalização as PJs interessadas informarão, via

e-mail  caodpp@mpce.mp.br,  quais  pontos  consideram  prioritários  fiscalizar

(contratos  suspeitos,  obras  mal  medidas,  funcionários  fantasmas…),  se  preciso

remetendo peças – sempre da maneira mais objetiva possível e lembrando que o

TCE não pode substituir o trabalho investigativo do MP;

3. Até a primeira 4ª feira, idem, o CAODPP compilará os dados, remetendo-os ao

TCE;
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4. Na primeira semana, o TCE fará seu planejamento – com base em representa-

ções, resultados de anteriores inspeções, notícias da imprensa e nas moções das

PJs interessadas;

5. Nas 2ª e 3ª semanas, idem, ocorrerá o trabalho de campo – quando a(o) Membro

do  MP poderá,  caso  deseje,  encontrar-se  com as  equipes  de  inspetores  (basta

contatá-los durante a semana de planejamento e combinar)  – quiçá até para um

almoço de boas vindas ou despedida;

6.  Na última semana,  idem,  as  Inspetorias  farão seus relatórios,  para  instruir  os

processos do TCE.

Busca-se,  ainda, formar  parceiras  e  implementar  boas  práticas,

realizando visitas a outros CAOs congêneres, como os de MG, PR, RS, TO e GO,

com estrutura há mais tempo consolidada.

Além  disso,  esse  Centro  de  Apoio  Operacional  mantém  permeante

diálogo com os demais CAODPPs do Brasil, inclusive com encontro marcado para

maio/2018,  com fito,  dentre  outros,  de  atingir  uniformização de procedimentos  e

criação  de  banco nacional  de  peças  de  boas  práticas.  Essa plataforma seria

alimentada  por  todos  os  centros  de  apoio  operacionais,  na  área  do  patrimônio

público, a fim de conferir maior celeridade na atuação destes.

Por  iniciativa  do  MP  de  Contas/TCE,  participamos  de  reunião  com

integrantes  da  AGU  e  do  MPF  para  tratar  do  enfrentamento  coordenado  da

problemática atinente ao pagamento de honorários advocatícios exorbitantes para

escritórios privados em ações relativas ao FUNDEF. Tal situação é premente nos

municípios nordestinos.

1.2.1 SEMINÁRIOS EM PREPARAÇÃO E PROJETO EM ANDAMENTO

Segundo o mesmo desiderato supra, o CAODPP entabulou conversações

com  todas  as  Escolas  de  Gestão  Pública  do  Ceará,  para  a  organização  de
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seminários sobre temas de interesse comum, conforme abaixo explicitamos:

Objetivo mediato: 
• Excelência na formação dos gestores públicos e de seus controladores institucionais,

em prol da eficiência e da moralidade administrativa
• Prevenir os problemas advindos da desinformação ou da falta de comunicação entre

Gestores e Controladores latu sensu.

Objetivos imediatos:
• formar parcerias
• compartilhar experiências
• conhecer as condições e dificuldades dos Gestores Municipais, das Promotorias, da

CGU e do TCE e o que as Escolas de Gestão podem promover para auxiliá-los
• enfrentar os dois temas anteriormente propostos pelo CAPDPP/PGJ: Regime Próprio

de Previdência – RPPS e Saúde Tributária
• realizar seminários com palestrantes selecionados, conforme os pontos relevantes

aqui levantados
• economizar recursos, pela sinergia entre as instituições

O tema priorizado é o do RPPS. Os eventos deverão ocorrer nos dias 11,

17  e  18/5/2018.  Deveremos  lançar  um  “Kit”  específico  e  tudo  registrar  em

“videoaulas” a serem disponibilizadas aos gestores e colegas.

 

1.2.4 PROJETO

Afora várias “Ações” a serem desenvolvidas individualmente pelo Centro,

este CAODPP apresentou formalmente à PGJ e teve por esta adotado como Plano

Específico de Atuação – PEA, integrante do Plano Geral de Atuação – PGA o Projeto

“Saúde  Fiscal  dos  Municípios”.  Assim  deveremos  contar  com  apoio  e

acompanhamento especializados da Administração Superior. O tema vai explanado

no anexo (também resumindo as “Ações”).

Ressaltamos que o Projeto segue o exemplo da excelente experiência do

COT e do CAODPP do MPSC – a quem prestamos homenagem e que merece

consulta.
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1.3 DA PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

O CAODPP empenha-se na  padronização dos  procedimentos de

atuação no âmbito das unidades de execução. Neste sentido, foram feitas várias

pesquisas de natureza técnico-jurídica, trazendo como consequência a confecção de

“Kits de Atuação” e “Manuais de Atuação”:  Kit  das Assessorias, Kit  e Manual  de

Transparência; Manual dos Comissionados; Manual de Festas; Manual de Fiscal de

Contrato;  Manual  de  Controle  Interno  dos  Municípios;  Manual  de  Decreto  de

Emergência;  Manual  de  Transporte  Escolar;  Manual  de  Nepotismo e  Manual  de

Servidores Temporários que foram distribuídos entre as Promotorias de Justiça.

Está  em  alaboração  o  Kit  de  RPPS  (fiscalização  dos  fundos  de

previdência nos municípios).

1.4. DOS EVENTOS 

o CAODPP participou, em 2017, de eventos como palestrante, por meio

do seu Coordenador, na Escola Superior do Ministério Público em Sobral, e atuou

como  facilitador  na  2ª  Sessão  de  Workshops,  com  o  tema:  “O  Marco

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (OSP) e suas implicações na

Lei  de  Improbidade  Administrativa”,  dirigida  aos  membros e  servidores  do

Ministério Público.

Nesse momento, conforme linhas acima ventilado, esse Centro de Apoio,

está  articulando,  em  parceria  com  a  Secretaria  Nacional  da  Previdência,  a

realização de seminários sobre previdência e tributação.
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1.5. DAS PROPOSIÇÕES NORMATIVAS

O  CAODPP,  procura  sugerir  a  edição  e  reforma  de  dispositivos

normativos, como por exemplo: o decreto regulamentando a Lei Anticorrupção e

Emenda Constitucional para  a  previsão expressa do processo de transição de

governo na Constituição Estadual do Ceará.

Também, propôs a   reforma no provimento   que estabelece as ações  

do referido Centro de Apoio, visando otimizar os trabalhos conforme as demandas

atuais e os novéis normativos.

Sugeriu,  ainda,  a  criação  de  Vara  especializada  para  combate  à

corrupção, bem como a criação do grupo de estudo em razão da indefinição da

criação do Núcleo de Patrimônio, aliada ao fim do Núcleo de tutela coletiva. Isto foi

motivado, principalmente, pela parca estrutura de pessoal desse órgão de apoio;

1.6. BANCO DE DADOS

O  CAODPP conta com arquivo digital atualizado por meio de planilhas

inteligentes, que facilita a organização e catalogação dos expedientes de entrada e

saída dessa unidade ministerial, permitindo a fácil localização dos arquivos. 

Estamos  trabalhando  na  seleção  e  atualização  das  peças  jurídicas,

procurando, cada vez mais, torná-las acessíveis aos Promotores de Justiça para a

boa execução das suas atividades ministeriais. O trabalho é lento e minucioso, haja

vista serem vários milhares de peças, sendo reduzido o pessoal deste CAO (um

Analista Ministerial e uma Estagiária).

Sugere-se,  nesse  expediente,  que  o  CNMP  busque  mecanismo  de

garantir  eficiente compartilhamento de dados,  “boas práticas”  e  peças,  utilizando

tecnologia  de  “nuvem”  -  de  modo  a  unificar  o  trabalho  do  Ministério  Público
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brasileiro.  A tecnologia “de nuvem” já está disponivel,  sendo mister a criação de

protocolos de revisão e alimentação de arquivos, de modo a evitar redundâncias e a

organizar as “pastas virtuais” para consulta ampla por todos os membros do MP

interessados.

1.7. DO FEEDBACK - requerimento

O Centro de Apoio Operacional  da Defesa do Patrimônio Público e da

Moralidade Administrativa, muito embora, desempenhe suas atividades sempre com

muito entusiamo e sempre procurando manter contato com os órgãos de execução

para o exercício articulado e padronizado das ações planejadas por esse Centro,

não raras vezes, encontra dificuldade em mensurar a relevância e a totalidade do

trabalho inerente à defesa do patrimônio público. 

Procura-se,  nesse  sentido,  requerer  informações  das  Promotorias  de

Justiça acerca das ações desenvolvidas, a partir das iniciativas do CAODPP – mas

que,  infelizmente,  as  respostas  são  muito  aquém  do  esperado,  sendo  tal  fato

comunicado à Corregedoria do Ministério Público do Ceará, na correição deste ano.

Segue  a  premência  de  garantir  que,  efetivamente,  os  nobres  colegas

Titulares  das  Promotorias  ou  Procuradorias  dêem  resposta  para  os  Órgãos  da

Administração acerca daquilo que lhe seja por estes demandado –  inclusive para

melhorar a atuação dos CAOs e da própria Administração Superior. Cremos que tal

situação é comum aos vários ramos do MP brasileiro. Ademais, a tecnologia atual

permite muitas outras formas de comunicação (WhatsApp, Skype, aplicativos para

gerenciamento de projetos etc...).

Precisamos reconhecer  que é  uma  falha  recorrente no seio  de  nossa

Instituição a falta de comunicação interna e a falta de  accountability (no que seja

aplicável). Exemplificamos a gravidade deste ponto com a iniciativa por nós tomada

(ainda  quando  antes  de  exercermos  a  presente  Coordenação)  de  representar  à
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Corregedoria para a adoção de medidas gerais pertinentes. O pleito foi arquivado,

conforme o respeitável fundamento do preclaro Corregedor. 

TODAVIA,  é  perfeitamente  possível  e  necessário  que  esse  E.  CSMP

adote as medidas pertinentes e que não estão ao alcance das Corregedorias ou

Procuradorias locais, inclusive normativas.  Para tal, anexamos também as peças de

nossa  moção  originária  –  a  qual  ora  reiteramos  perante  esse  Conselho  

Superior, venia concessa. 

Assim, sugere-se que o CNMP esclareça que a independência funcional

não abrange a opção de deixar de responder aos pedidos de informação dentro da

instituição  ministerial,  sendo  isto  infração  funcional,  nos  termos  já  tratados  pela

Colenda Corregedoria-Geral da PGJ/CE.

São  esses,  portanto,  os  esclarecimentos  necessários  e  sugestões

oportunas. Lamentamos apenas melhor não servir.

Sempre à disposição para colaboração

Atenciosamente

Élder Ximenes Filho

Promotor de Justiça

Coordenador do CAODPP/PGJ/MPCE
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