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

Ofício n.º 013/2019-CAODPP/PGJ/CE

Fortaleza, 29 de janeiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Edilberto Carlos Pontes Lima 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Via ofício zero: oficio.zero@mpce.mp.br         cópia e-mail: raimir@tce.ce.gov.br

Ass.: Respostas aguardadas Requisições Ministeriais
Ref.: Ofício Zero – moções diversas em 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os cumprimentos de estilo, exaltamos a exitosa experiência do “Ofí-

cio Zero”, formalizado por meio do Acordo de Cooperação Técnica 085/2017 entre a

Procuradoria-Geral de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

O referido processo de comunicação entre as duas instituições, contudo,

apresenta alguns atrasos nas respostas – o que, em princípio, creditamos ao asso-

berbamento de serviços deste perstigioso sodalício. 

Todavia, é nosso mister ressaltar que, mesmo quando impossível o atendi-

mento resolutivo da requisição ministerial, como, por exemplo, a realização de To-

mada de Contas Especial ou Auditoria específica, é  essencial haver a informação

do andamento do feito ao Ministério Público.

Nos casos a seguir listados, falta a informação da abertura de Processo

Administrativo ou mesmo Protocolo do sistema do C. TCE-CE que permita ao MP o

acompanhamento do feito – inclusive para colaborar, por exemplo, com os excelen-

tes auditores da SECEX. 
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Esclarecemos que as  Promotorias  de Justiça  emitem requisições relativas

aos Procedimentos Extrajudiciais em andamento e que estes possuem prazos de

conclusão fiscalizados pela Corregedoria e pelo Conselho Nacional do Ministério

Público – cuja prorrogação eventual necessita de fundamentação. Aqui também in-

serem-se os dados do andamento dos feitos requisitados a esse E.  Tribunal  de

Contas.

Para maior certeza, enviamos os seguintes anexos:

1. Lista de dados sobre Respostas Faltantes;

2. Planilha Global de demandas via “Ofício Zero” - conforme dados da Se-

cretaria Geral da PGJ/CE.

Pelo  exposto  e  com  a  devida  vênia,  fiados  na  comunidade  de

propósitos  de  nossas  Instituições,  REQUEREMOS seja  atualizado  o

andamento dos feitos com respostas faltantes (anexo) – informando-se a este

CAODPP, que  se  compromete  a  levar  os  dados  a  cada  Promotoria  ou

Procuradoria requisitante.

Sempre à disposição para colaboração, preconizando a continuidade

da sinergia interinstitucional, firmamo-nos.

Atenciosamente,

Élder Ximenes Filho
Promotor de Justiça

Coordenador do CAODPP
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