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

Ofício nº 171/2018/CAODPP/PGJ/MPCE
Fortaleza, 30 de agosto de 2018.

A Sua Excelência a Senhora
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge – ou quem suas vezes fizer
DD Procuradora Geral da República
Coordenação Executiva do IX Congresso Brasileiro de Gestão
Procuradoria Geral da República
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C
Brasília/DF
CEP 70050-900 e-mail: congresso@cnmp.mp.br 

Ass.: inscrição tardia eventos requer
Ref.: IX Enc. Nac. do MP no Sist. Prisional  e   9º Congr. Bras. de Gestão do MP

Excelentíssima(o) Coordenador(a) Executiva(o),

Primeiramente, enviamos respeitosas saudações pelo exercícios de tão graves

misteres.

Com o reconhecimento da falha, assumimos a responsabilidade pela perda do

prazo  de inscrição  eletrônica  em ambos  os  eventos  epigrafados.  Passamos  a  justificar

nosso interesse, para ao final requerer inscrição excepcional.

O subscritor é Promotor de Justiça titular da 9ª Pmj de Caucaia/CE – Promotoria

da Execução Penal e Controle Externo. Especificamente a experiência da Cadeia Pública de

Caucaia  vem  se  mostrando  exemplar  para  todo  o  Ceará  e  para  o  Brasil,  conforme

demonstra a participação em concurso nacional de boas práticas – anexo. Até o final do ano

passado demos nossa modesta contribuição e assim pretendemos voltar a fazer – daí nosso

interesse  no  1º  evento:  IX  ENCONTRO  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  NO

SISTEMA PRISIONAL. 

Demais disto, desde o início deste ano, assumimos a Coordenação deste CAOP

do Patrimônio  Público,  passando a  integrar  a  estrutura  administrativa da PGJ/CE como

Órgão de apoio. Passamos, assim, a ser responsáveis por diversos projetos na área. Por
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igual,  o tema do segundo evento mostra-se relevante para a atividade não apenas dos

membros com atuação criminal, mas também para os que lidam com Direito Punitivo em

geral. Vivemos momento de grande turbulência nacional, onde técnica e politicamente são

questionados os limites da atuação da Instituição e periclitam alterações legislativas nem

sempre republicanamente motivadas.  Aí quadra a atividade atual do CAODPP – resumindo

nosso  interesse  no  2º  evento:  IX  CONGRESSO  BRASILEIRO  DE  GESTÃO  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Visamos ao compartilhamento de experiências e boas práticas, aperfeiçoando e

uniformizando nossos trabalhos – tal  qual  tencionamos fazer quando participamos do 1º

Congresso Brasileiro de Gestão do MP, há tantos anos.

Ademais, por indicação do Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado do

Ceará, fomos representantes do Ceará no encontro TODOS PELA EDUCAÇÃO promovido

no dia 21 de agosto, em vossa Sede e sob a Presidência da Exma. Sra. Procuradora Geral

da República.  Houve então o almejado “alinhamento entre MPF e MPs Estaduais sobre

verbas precatórias do FUNDEF”.  Ao final  da reunião,  que passara a  ser  presidida  pela

preclara Dra.  Elizeta Ramos,  acertou-se  o indicativo  de nova reunião.  Para redução de

custos, independentemente da possibilidade de videoconferências preparatórias, aproveitar-

se-ia aproveitando a realização de ambos os eventos ora discutidos, entre os dias 12 e 14

de setembro de 2018.

Finalmente, conforme  anexo, fomos já autorizados a comparecer aos eventos,

pelo C. Colégio Superior do Ministério Público do Estado do Ceará – resposta remetida ao

interessado em 29.8.2018 (após o prazo fatal das inscrições). Os trâmites burocráticos

para  tal  autorização  geraram,  em  meio  a  grave  assoberbamento  de  serviços,  o

esquecimento ora tratado.

Posto isto, requer o especial obséquio de ser aceita sua inscrição em ambos os

eventos linha acima, reiteradas as escusas pela falha – a qual não macula a Instituição, mas

apenas este humilde membro.

São termos em que esperamos deferimento.

Atenciosamente
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