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OFÍCIO CIRCULAR Nº <<Nr. ao finalizar>>/PGJ/MPCE

Fortaleza, <<Data ao finalizar>>

Processo SAJ nº: 02.2020.00022026-4

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) Promotor(a) de Justiça com atuação na seara da Defesa 
da Saúde Pública.

Ass. Encaminhamento  "Kit" de trabalho 
Ref.:  "Kit de Trabalho COVID-19"

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

Cumprimentando-a(o), com o devido respeito, considerando-se competir 

aos Centros de Apoios Operacional, dentro da respectiva área de atuação, promover a 

articulação, integração e intercambio entre os órgãos de execução, inclusive para efeito de 

atuação conjunta ou simultânea, quando cabível, nos termos do inc. I, do art. 5°, do 

Provimento n° 70/2008 da PGJ/CE. Tal intercâmbio há de ser permanentemente voltado 

às entidades públicas ou privadas que, direta ou indiretamente, dediquem-se ao estudo ou 

à proteção dos bens, valores ou interesses relacionados com a sua área de atuação, nos 

termos do inc. V, do art. 5º do Provimento n° 70/2008 da PGJ/CE;

Considerando que, incentivamos a partir do Ofício Circular nº 

0006/2019/CAODP/PGJ/MPCE enfaticamente, a abertura de PAs – de caráter preventivo 

e educativo, às Promotorias de Justiça de Defesa do patrimônio Público e da Moralidade 

Administrativa, tendo em vista que isto facilitará o trabalho fiscalizatório do MP – como 

uma plataforma original de trabalho;
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Considerando o disposto no Art. 1º III, "d" da Resolução 022/2015 do 

OECPJ, o qual dispõe que aos Promotores de Justiça que oficiam junto às Promotorias de 

Justiça, na defesa da Saúde Pública, ficam estabelecidas as atribuições extrajudiciais e 

judiciais de fiscalizar o emprego e o repasse das verbas públicas para a saúde, 

promovendo as medidas judiciais, inclusive as referentes a improbidade administrativa, 

bem como medidas no âmbito administrativo e extrajudicial cabíveis, em articulação com 

o MPF quanto a recursos federais;

Com o devido respeito e acato, dirigimo-nos a Vossa excelência para 

encaminhar, no procedimento em epígrafe, nos termos do disposto no art. 1º III, "d" da 

Resolução 022/2015 do OECPJ, cópia dos expedientes já enviados às Promotorias de 

Justiça de Defesa do Patrimônio Público, solicitando desde então, o exame e 

encaminhamentos necessários, conforme a independência funcional, sempre incentivando 

a colaboração e a atuação conjunta das Promotorias. 

Caso já haja o mesmo expediente sido redirecionado pela mencionada 

Promotoria de Justiça atuante na Defesa do Patrimônio na Comarca, favor ignorar e 

arquivar o presente;

Por fim, não custa reiterar: cuidemos uns dos outros. Cuidemos dos 

mais fracos. Trabalhemos com Solidariedade e Empatia – assim, nada será em vão! 

Sempre à disposição para colaboração e atentos a qualquer sugestão ou 

crítica, firmamo-nos.

Cordialmente,

Assinado Eletronicamente
Élder Ximenes Filho 
Promotor de Justiça

Coordenador do CAODPP


