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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ______ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CARAPICUÍBA 

  

URGENTE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

  

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

por suas Promotoras de Justiça em atuação na Defesa do Patrimônio 

Público, com fundamento e legitimado pelos arts. 1o, III, 3o, 5o, caput e 

§§ 2o e 6o, 127, caput, 129, II e III, 196, todos da Constituição Federal; 

arts. 1º, capu" e 25, IV, a, ambos da Lei Federal n. 8.625/93 (Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público); arts. 91, caput, 97, III e parágrafo único, 

217 e 219, todos da Constituição do Estado de São Paulo; arts. 1o, caput, 

e 103, I, VII, a e VIII, ambos da Lei Complementar Estadual nº 734/93 (Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo); arts. 1o, IV, 5o, 

caput, 12 e 21, todos da Lei Federal n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil 

Pública), vem ajuizar a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de 

tutela de urgência, observando-se o procedimento comum ordinário, 

contra o MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público, 

que deverá ser citado na pessoa de seu representante legal, o Sr. 

Prefeito Municipal, SÉRGIO RIBEIRO SILVA, com endereço na Rua 

Joaquim, das Neves, nº 205, Carapicuíba-SP, cep. 06310-030, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir descritos, com base no Inquérito 

Civil nº 1452/16, cujas cópias principais seguem anexas. 
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1. DOS FATOS 

Instaurou-se o inquérito civil nº 1452/16, a fim de 

apurar irregularidades nos processos seletivos nº 21/16 e 24/16, para 

contratação de bolsistas homem e mulher, respectivamente, com fulcro 

na Lei Municipal nº 3.263/14, que dispõe sobre a criação do Programa 

Emergencial de Auxílio Desemprego. 

A instauração deu-se pela conjuntação entre peças 

de informação recebidas da 4ª Promotoria de Justiça de Carapicuíba, 

noticiando falta de publicidade de atos oficiais pela Prefeitura, e 

informações obtidas de ofício. 

Apurou-se uma série de irregularidades, sendo elas a 

seguir explicadas, o que causa a imperiosa necessidade da decretação 

da nulidade de ambos os processos, desconstituindo com eficácia ex 

tunc o vínculo institucional estabelecido com os bolsistas já contratados 

(Doc. 01 – portaria de instauração / peças de informação / ofício da 

Pefeitura sobre falta de publicidade Doc. 02 – processo seletivo 21/16 – 

bolsista homem Doc. 03 – processo seletivo 24/16 – bolsista mulher). 

 

1.1. Inexistência de situação emergencial 

TACs já firmados 

Os processos seletivos em questão culminam em 

verdadeiras contratações temporárias fora dos ditames constitucionais 

e legais – art. 37, IX, da Constituição Federal, e seus correlatos art. 115, X, 

da Constituição do Estado de São Paulo e Lei nº 8.745/93. 

Veja que o que faz a lei municipal em comento – Lei 

Municipal nº 3.263/14 (Doc. 04) é meramente a substituição de palavras, 

tentando dar ares de assistencialismo ao que, na verdade, é 

contratação de pessoal em caráter temporário. 
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A lei fala em “ocupação” para determinar a 

prestação de serviços. Menciona explicitamente “jornada” de 40 ou 20 

horas semanais, sendo de segunda à domingo, conforme escala. No 

entanto, se refere a “jornada de atividades” e não “jornada de 

trabalho”. Fala em “bolsa auxilio-desemprego” para referir-se 

verdadeiramente aos vencimentos, que aliás correspondem ao salário 

mínimo da época da publicação da lei. 

Veja que o art. 10 da Lei em comento prevê que a 

secretaria gestora do dito programa é a Secretaria de Administração 

Geral e não a de Assistência Social ou Secretaria de Desenvolvimento 

Economico, Social e Trabalho. 

Assim, percebe-se que a real intenção da legislação 

não é outra senão a contratação de mão de obra, com burla à 

legislação. 

Dita o art. 37 da Constituição Federal: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos estrangeiros, na forma da lei;  

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 

para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;  

(...) 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público; 
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Resta evidente que são formas de ingresso no 

serviço público o concurso, a nomeação em cargos em comissão e 

contratação por tempo determindado em casos de excepcional 

interesse público, nos termos da lei. 

A admissão de pessoal de forma temporária, 

portanto, deve objetivar situações anormais, urgentes, incomuns e 

extraordinárias que molestem as necessidades administrativas, não 

servindo ao combate ao desemprego. E, ademais, não se admite 

dissimulação na investidura em cargo ou emprego públicos à margem 

do concurso público e para além das ressalvas constitucionais. 

Neste sentido: 

“A regra é a admissão de servidor público mediante concurso 

público: CF, art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos 

em comissão referidos no inciso II do art. 37, e a contratação de 

pessoal por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa 

hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: a) 

previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade 

temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. 

Lei 6.094/2000, do Estado do Espírito Santo, que autoriza o Poder 

Executivo a contratar, temporariamente, defensores públicos: 

inconstitucionalidade” (STF, ADI 2.229, Rel. Min. Carlos Velloso, 09-

06-2004, DJ 25-06-2004). 

“Ação direta de inconstitucionalidade - Artigo 2º., inciso V, da Lei n° 

1.423, de 08 de outubro de 2002, que dispõe sobre a contratação 

temporária de excepcional interesse público e considera como tal 

a contratação de pessoal para ministrar cursos profissionalizantes, 

de natureza não permanente - Dispositivo que institui hipótese de 

contratação de servidor que não se enquadra em situação 

emergencial e de excepcional interesse público, de modo a 

dispensar a regra geral que é a da contratação mediante 

concurso público Inadmissibilidade - Violação dos artigos 111,115, Il 

e X e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Ação 
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procedente” (TJSP, ADI 161.768-0/0-00, Rel. Des. Debatin Cardoso, 

22-10-2008). 

As irregularidades desvendadas pelo Ministério 

Público e a seguir apontadas, aliás, vão esclarecer bem este Juízo de 

que tudo não passa de uma falácia. Trata-se de legislação que nunca 

foi criada para verdadeiramente beneficiar a população carente, mas 

sim para burlar a Constituição Federal e a Constituição do Estado de 

São Paulo, no afã de manter sob as “asas” dos Governantes e 

Legislativo verdadeiro reduto de seu eleitorado e assim se perpetuarem 

no Poder Municipal. 

Não se pode olvidar que, antes da avalanche de leis 

similares publicadas em sequência por diversos município, por anos a fio 

Prefeitos e Municípios foram acionados em Juízo por conta de 

contratações temporárias fora dos casos expressos em lei. A maioria das 

vezes sem nem mesmo ser realizado processo seletivo simplificado. Nas 

ocasiões, a explicação era quase que invariavelmente que a escolha 

dos candidatos dava-se de acordo com a sua situação sócio-

econômica.  

Veja que em Carapicuíba a situação não foi 

diferente. Justamente pelo histórico de contratações irregulares, o 

Município firmou termo de ajustamento de conduta nº 62/09, com o 

Ministério Público do Trabalho – Procuradoria do Trabalho do Município 

de Osasco, assinado em 16/11/09, no bojo dos autos nº 14.819/2007, em 

que assumiu expressamente, entre outros, os seguintes compromissos 

(Doc. 05): 

“5. Abster-se de proceder contratações temporárias e/ou 

emergenciais, quando ausentes circunstâncias de caráter 

excepcional que autorizem tal conduta, nos moldes do art. 37, inc. 

IX, da Constituição Federal, observando como parâmetro a dicção 

da Lei Federal nº 8.745/93; 
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6. Abster-se de utilizar frentes de trabalho ou quaisquer outros 

programas assistenciais como mecanismo de substituição de mão-

de-obra a qualquer título (...)” 

Também o Município assinou termo de ajustamento 

de conduta com este Ministério Público Estadual – 2ª Promotoria de 

Justiça de Carapicuíba, no bojo dos autos de Inquérito Civil nº 31/09, 

justamente assumindo “obrigação de não fazer, consistente em se 

abster de realizar a contratação de funcionários por tempo 

determinado fora das hipóteses de necessidade temporária de 

excepcional intresse público, nos termos da Constituiçao Federal e 

legislação aplicável”. A assinatura deu-se em 12/12/2012 (Doc. 06). 

Em ambas as oportunidades o Prefeito já era o atual 

Prefeito Sérgio Ribeiro da Silva, bem como a Secretaria de Assuntos 

Jurídicos já era comandada pela atual Dr. Deilde Luiza Carvalho 

Homem. 

A legislação agora criada sob a denominação 

“Programa Auxilio-Desemprego”, curiosamente datada de 10/10/14 

(Doc. 04), posterior, portanto, às assinaturas do TACs mencionados, sem 

dúvida nenhuma constitui uma tentativa de safar-se dos compromissos 

ali assumidos. 

Não se nega que possa o Município contratar 

temporariamente convocando interessados segundo sua condição 

sócio-econômica. No entanto, é imperioso que esteja presente situação 

emergencial, o que não ocorre no caso.  

Sobre fatos correlatos o Tribunal de Contas já julgou 

ilegais atos de admissão, conforme TC-738/007/11, em que restou 

fundamentado: 

“Sob o manto do instituto da contratação temporária, buscou a 

Municipalidade de São Bento do Sapucaí instituir um “programa 
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emergencial de auxílio – desemprego”. É o mais acabado exemplo 

de desvirtuamento da contratação temporária vazada no inciso IX, 

artigo 37, da Constituição Federal. Não há como falar em 

“necessidade temporária de excepcional de interesse público” nas 

contratações, como preceitua o texto constitucional.” 

 

1.2. Inexistência de autorização expressa do Prefeito 

Ausência de parecer jurídico e parecer financeiro 

Os processos seletivos em questão foram instaurados 

sem que houvesse solicitação ou autorização expressa do Prefeito.  

Os autos do processo seletivo 24/16 foram 

apreendidos em busca e apreensão determinada no bojo dos autos do 

pedido de busca e apreensão nº 49-17.2016.6.26.0303, durante 

investigações sobre crime eleitoral do art. 299 do Código Eleitoral 

(compra de votos). Nele consta apenas o edital assinado pela então 

Secretária de Administração e Diretora de Recursos Humanos, 

inexistindo prévia solicitação ou autorização do Prefeito Municipal (Doc. 

07). 

Segundo o art. 67 da Lei Orgânica do Município, o 

Poder Executivo será exercido pelo Prefeito. Aberturas de processos 

seletivos que implicam em contratação de pessoal ou admissão de 

bolsistas é ato típico e indelegável do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, não podendo substituir-lhe a Secretaria de Administração. 

Não fosse o bastante, ainda constata-se que inexistiu 

prévio parecer jurídico ou financeiro. 

Importante destacar que serve de norte o Decreto 

nº 4.748/03 regulamenta o processo seletivo simplificado a que se refere 

o § 3º do art. 3º da Lei nº 8.745/93, ao prever a imperiosa necessidade 

de prévio parecer orçamentário – art. 3º, caput. 
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A Secretaria de Administração, portanto, extrapolou 

de sobremaneira suas atribuições legais, não apenas instaurando 

procedimento interno para admissão de bolsistas sem autorização do 

Prefeito Municipal, como também publicando edital sem antes obter 

parecer favorável sob a ótica jurídica e, especialmente, financeira-

orçamentária, não havendo assim prévia análise técnica do ato 

administrativo como o ordenamento jurídico positivo determina. Incidiu, 

portanto, em grave vício de competência. 

 

1.3. Falta de publicidade 

A primeira grande demonstração de que tudo não 

passou de um verdadeiro “jogo de cartas marcadas” é a falta da 

publicidade devida aos processos seletivos em apreço. 

O problema da falta de publicidade dos atos 

oficiais, aliás, já vinha sendo notado, conforme verifica-se das peças de 

informação remetidas pela 4ª Promotoria de Justiça de Carapciuíba 

(Doc. 01). 

Da leitura do edital do processo seletivo 21/16 

(bolsista homem) infere-se que é datado de 19/04/16, sendo que as 

inscrições iniciaram-se e encerraram-se no dia seguinte (20/04/16) (Doc. 

02). O mesmo vício de falta de publicidade ocorreu com o processo 

seletivo 24/16 (bolsista mulher), cujo edital é datado de 02/06/16 e as 

inscrições iniciaram-se e encerraram-se no dia seguinte (03/06/16) (Doc. 

03). 

Os referidos editais foram publicados apenas no site 

oficial da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, muito embora houvesse 

contrato assinado com o Jornal Página Zero (assinatura de 19/04/16), a 
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Municipalidade não fez publicar os referidos editais naquele periódico 

(Doc. 08). 

Há evidente afronta ao princípio da publicidade, 

posto que os editais não tiveram a divulgação necessária, em total 

afronta ao art. 37, caput, da Constituição Federal. 

Dita o art. 37 da Constituição Federal: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”   

E não se trata, claro, de ser dada mera publicidade 

formal. Cabe ao responsável pelo ato dar a publicidade real aos seus 

atos. 

Fica evidente que a inexistêncida do preenchimento 

do requisito da publicidade e o prazo quase inexistente para a inscrição 

dos interessados visaram evitar que outros pretendentes que não 

tivessem sido previamente indicados se inscrevessem. Em última análise, 

isto ainda gera a burla ao princípio administrativo constitucional da 

impessoalidade.  

Vale lembrar, ainda, que a Lei nº 8.745/93, que 

dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos 

do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências, 

determina no art. 3º que a publicidade deve ser ampla, inclusive com 

publicação em diário oficial: 

“Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos 

desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito 

a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, 

prescindindo de concurso público.” 
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Outro fato que indica a total falta de publicidade é 

a lista com a classificação geral não ter indicado a pontuação obtida 

por cada candidato, impedindo a conferência pelos interessados e 

público em geral. 

Mas, não era para menos. Se fosse publicada a 

pontuação, ficaria evitende a fraude praticada, como se expõe no 

item subsequente.  

 

1.4. Ordem de classificação em desacordo com a pontuação obtida 

As inscrições e respectiva documentação do 

processo seletivo nº 24/16 (bolsista mulher) foram apreendidas no bojo 

dos autos da ação cautelar de busca e apreensão nº 49-

17.2016.6.26.0303, durante investigações sobre crime eleitoral do art. 299 

do Código Eleitoral (compra de votos). A análise revelou que, embora 

tivessem sido atribuídos pontos pela comissão do processo seletivo, 

segundo estabelecia o edital1, a ordem de classificação simplesmente 

não atentou a isto (vide tabela de análise) (Doc. 09). 

Veja apenas a título de exemplo a tabela que 

segue, da análise das inscrições apreendidas, com os 40 primeiros 

classificados do processo seletivo bolsista 20 horas – mulher. Em 

destaque as notas, cuja ordem não correspondem à ordem de 

classificação.  

 

                                                             
1 Item 3.1. do edital:  

Número de dependentes: Até 10 anos ou filhos deficientes = 15 pontos / De 11 anos a 14 anos = 10 pontos / 

De 15 anos a 18 anos = 5 pontos /  

Escolaridade: Analfabeto = 15 pontos / Até 4 série = 10 pontos / De 5ª à 8ª série -= 5 pontos / Acima de 8ª 

série – 0 pontos 
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BOLSISTA 20 HORAS 

 INSCRIÇÃO  carga horária Deficiente NOME  CLASSIFICAÇÃO  NOTA 

105 40 N/C ROSANGELA AMORIM DO NASCIMENTO  2 5 

4 40 N CLEONICE BEZERRA DE LIMA  6 25 

50 40 N ANA MARIA BICUDO  8 10 

36 40 N/C ELIANA LEITE PEREIRA SOUSA  10 5 

66 20 N JESSICA CINTIA ANTONIA AMARANTE  12 15 

171 20 N/C PAOLA RABELLO BATISTA  13 15 

117 20 N ALICE DE LOURDES POLLI  14 5 

40 20 N IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA  15 5 

76 20 N MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA RAMALHO  16 5 

158 20 N VENUZIA CANDIDA DINIZ VIEIRA  17 0 

8 40 N CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS  19 55 

125 20 N/C CLEUSA MARCELINA DE ANDRADE  20 10 

2 40 N ROSELI DOS SANTOS  21 45 

5 40 N KATIA BEZERRA DE LIMA  23 35 

237 40 N PATRICIA SANTOS SILVA  24 25 

41 40 N/C MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS  25 10 

170 40 N ANGELA FESTRATI BORGES  27 35 

32 40 N/C ELAINE LEITE PEREIRA DOS SANTOS  28 35 

1 40 N MARIA DE FATIMA SANTOS DE MATOS  30 25 

28 40 N MARIA CICERA SILVA DE SOUSA  31 25 

45 40 N/C MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA  32 15 

115 40 N JENEFFER CARDOSO DA SILVA  33 15 

75 40 N MARIA JOSE S. FERREIRA  35 10 

133 40 N/C MARIA LUCIA DOS SANTOS SOARES  37 5 

161 40 S ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO  38 5 

Legenda: NA - não apreendido / N/C - não consta / N - não / S - sim 

 

Ainda vale trazer à baila o fato de que as fichas de 

inscrições continham a pontuação obtida em lançamentos manuscritos 

apócrifos e a lápis, em afronta a segurança jurídica, possibilitando que 

uma ação simples pudesse apagar os lançamentos sem deixar vestígios.  
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A título de exemplicicação, veja as inscrições que 

seguem: 

 

Já no tocante ao processo seletivo nº 21/16 (bolsista 

homem), as inscrições e respectiva documentação foram apresentadas 

no bojo dos autos de inquérito civil que serve de base para esta ação, 

após requisição do Ministério Público. A análise revelou que, 

simplesmente não foram atribuídos pontos pela comissão do processo 

seletivo, segundo estabelecia o edital2. Analisando a documentação 

apresentada,  a ordem de classificação simplesmente não atentou à 

pontuação que faziam jus os interessados (vide tabela de análise) (Doc. 

10). 

Também veja apenas a título de exemplo a tabela 

que segue, da análise das inscrições apreendidas, que segue com os 20 

primeiros classificados do processo seletivo bolsista 20 horas – homem. 

Em destaque as notas, cuja ordem não correspondem à ordem de 

classificação.  

 

                                                             
2 Idem 
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BOLSISTA 20 HORAS 

INSCRIÇÃO carga horária NOME CLASSIFICAÇÃO Nota Final 

218 20 LEANDRO DANTAS DA SILVA 1 20 

22 40 DANIEL BATISTA 2 0 

192 20 ELIECE DE CARVALHO 3 0 

38 20 ANTONIO HENRIQUE DE SANTANA 4 5 

23 20 MARCIEL PEDRO DA SILVA 5 0 

24 40 ISRAEL DAVID DOS SANTOS 6 5 

190 20 MARCOS PEREIRA DE SOUZA 7 5 

134 20 WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS 8 0 

79 20 REGINALDO DOS SANTOS HOLANDA 9 20 

188 20 AQUILES VIEIRA 10 5 

145 20 MARCOS ANTONIO CODOGNO JUNIOR 11 0 

172 20 CELSO RODRIGUES 12 0 

88 40 ISMAEL PINTO DE CARVALHO 13 5 

112 20 JOSE ENILSON DA SILVA 14 0 

157 20 VALTER LUIZ DA SILVA 15 0 

232 20 FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS 16 10 

31 40 MARCOS JOSE DOS SANTOS 17 5 

104 20 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 18 0 

204 20 FABIO ALVES MARQUES 19 0 

183 20 AIRTON DONIZETE LEONCIO 20 5 

 

1.5. Ausência de previsão de número de vagas 

Os editais dos processos seletivos 21/16 (bolsista 

homem) (Doc. 02) e 24/16 (bolsista mulher) (Doc. 03) não preveem 

número de vagas, mencionando apenas “que vierem a vagar”. 

Não é admissível a abertura de processo seletivo 

para admissão de bolsistas sem que haja vagas disponíveis, eis que, 

dentre outras irregularidades, impede previsão do impacto financeiro 

no orçamento público municipal. A Lei Municipal instituidora do 

Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, Lei nº 3.263/14, criou 300 
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(trezentas) vagas, sendo 100 (cem) para homens, com jornada de 40 

(quarenta) horas semanais; 50 (cinquenta) para mulheres, com jornada 

de 40 (quarenta) horas semanais; 100 (cem) para homens com jornada 

de 20 (vinte) horas semanais; e 50 (cinquenta) para mulheres com 

jornada de 20 (vinte) horas semanais (Doc. 04). 

À evidência que o edital que abre inscrições para o 

dito programa deve, em nome da transparência que deve guiar os atos 

administrativos, estabelecer previamente o número de vagas. 

Nos ano anterior (2015), haviam sido abertos os 

Processos Seletivos nº 20/15, 24/15 e 28/15, sempre com a mesma praxe, 

não indicando previamente o número de vagas. 

 

1.6. Edital em contrariedade com a Lei Municipal 3.263/14 

Ausência de exigência de desemprego igual ou superior a um ano 

Os editais dos processos seletivos 21/16 (bolsista 

homem) (Doc. 02) e 24/16 (bolsista mulher) (Doc. 03) estão em 

desconformidade com a própria Lei Municipal que instituiu o Programa 

Emergencial de Auxílio Desemprego – Lei Municipal nº 3.263/14 (Doc. 

04). Enquanto a Lei prevê como condição para inscrição no programa 

a situação comprovada de desemprego igual ou superior a um ano, o 

edital exige apenas prova da situação de desemprego. 

Vários foram os convocados com afronta à Lei 

Municipal, estando desempregados, mas não pelo prazo indicado em 

lei. Veja a título de exemplo a situação de Paulo Rosa de Souza – nº 215, 

que estava desempregado apenas desde 15/12/15, portanto, há cerca 

de 4 meses. 
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Outros tantos não apresentaram documentação 

apta a aferir o preenchimento de tal requisito.  

Da análise das inscrições curiosa constatação de 

que uma porção razoável de convocados, à evidência, teve a 

documentação complementada posteriormente, como se vê no caso 

do candidato Roberto Carlos de Oliveira – nº 104, em cuja inscrição está 

anexada cópia de CTPS emitida quase um mês após a inscrição. 

 

 



     MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARAPICUÍBA 

 

ACP 

Operação Pasta Vazia 

Anulação Processos Seletivos nº 21/16 e 24/16 

Bolsista homem e mulher 

17 

Outro aspecto de se destacar, é o fato de que, 

embora a Lei nº 3.263/14 (Doc. 04) não preveja vedação de inscrição 

daquele que se beneficiou de igual programa em período anterior, é 

lógica a interpretação da vedação. 

O espírito da Lei é mitigar os efeitos nefastos no 

desemprego, para aquele que há um ano ou mais não consegue 

recolocação no mercado de trabalho, carecendo de renda fixa e 

estabilidade. A lei ainda prevê que somente será aceita a inscrição de 

um beneficiário por família, outra medida que confirma o espírito de 

universialização do programa, para que atinja o maior número de 

famílias possíveis. 

Assim, os editais dos processos seletivos 21/16 

(bolsista homem) (Doc. 02) e 24/16 (bolsista mulher) (Doc. 03) ao não 

preverem vedação à participação de interessado já beneficiado pelo 

programa anteriormente, propiciou verdadeira recontratação a longo 

dos anos, demonstrando mais umz vez, aliás, a inexistência de situação 

emergencial. 

Apenas a título de exemplo, veja o depoimento da 

testemunha Vicente, que esclareceu manter vínculo com a Prefeitura 

por 7 anos consecutivos, o que apenas corrobora que as contratações 

não visavam respeitar o condição da contratação emergencial. 

Pesquisas iniciais pela internet, no sitio oficial da Prefeitura, mostram que 

ele realmente foi convocado nos processos seletivos de bolsistas n° 

08/13, 13/14 e 24/15 (Doc. 11). 

O absurdo é tão latente que a testemunha Vicente 

passou a laborar como segurança na sede da Promotoria de Justiça 

desta Comarca, em afronta ao convênio firmado entre a Procuradoria 

Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e a 

Prefeitura de Carapicuíba que previa apenas a possibilidade de cessão 
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de funcionário público concursado. Quando se apresentou para o início 

das funções, após contato telefônico com Elaine, na época Diretora do 

RH, sob a presunção de licitude dos atos administrativos, nem se cogitou 

em solicitar apresentação de documentação a respeito de sua 

condição e vínculo com a Prefeitura (Doc. 11). 

 

1.7. Edital em contrariedade com a Lei Municipal nº 3.623/14 

Previsão de contratação por tempo acima do limite legal 

Os editais dos processos seletivos 21/16 (bolsista 

homem) (Doc. 02) e 24/16 (bolsista mulher) (Doc. 03) estão em 

desconformidade com a própria Lei Municipal que instituiu o Programa 

Emergencial de Auxílio Desemprego – Lei Municipal nº 3.263/14 (Doc. 

04). Enquanto a Lei prevê prazo de duração de 180 dias, podendo ser 

renovado por uma única vez, o edital prevê prazo de contratação de 

11 meses e sem qualquer previsão de prazo de renovação. 

Embora a previsão do edital não extrapole o prazo 

máximo estabelecido na Lei, já considerado o lapso da prorrogação, 

era ao término do prazo de 180 dias que a municipalidade 

necessariamente teria que rever se o requisito da admissão do 

candidato no programa permaneciam inalterados, o que não 

ocorreria. 

 

1.8. Falta de exigência de residência no município por 2 anos 

Da análise das inscrições nos processos seletivo 21/16 

(bolsista homem) e 24/16 (bolsista mulher) verifica-se que simplesmente 

não foi exigido de nenhum dos candidatos a prova de residência no 

município, no período de no mínimo, 02 (dois) anos antes da efetiva 

inscrição no Programa. 
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Veja que os editais são claro neste ponto (Doc. 02 e 

Doc. 03): 

“2. DAS INSCRIÇÕES (...)  

c) De residência: todo e qualquer documento emitido 

comprovando residência no município, no período de no mínimo, 

02 (dois) anos antes da efetiva inscrição no Programa e outra com 

data recente.” 

Ou seja, o interessado devia apresentar dois 

comprovantes de endereço: um com data recente e outro com data 

de pelo menos dois anos antes. Mas a nenhum, simplesmente nenhum 

candidato tal foi exigido, ignorando-se, assim, o que estava previsto 

como requisito legal de admissão do candidato. 

Aliás, várias fichas de inscrições apreendidas nas 

diligências efetuadas, além das enviadas pela municipalidade a esta 

Promotoria de Justiça, não continham nenhum comprovante de 

residência.  

Outras tantas fichas de inscrições tinham anexados 

comprovantes de residência emitidos em datas posteriores à própria 

inscrição no programa, evidenciando que não tinham sido exibidas no 

ato da inscrição, mas colocadas “a posteriori” para regularizar o 

prontuário.  

Veja a documentação do candidato Gonçalo 

Antonio Pereira – nº 25. Consta de sua inscrição comprovante de 

endereço datado de 27/05/16. Posterior, portanto, à inscrição que foi 

em 20/04/16. 
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1.9. Falta de exigência de prova de quitação com obrigações 

eleitorais e militares, regularidade no cadastro de pessoas físicas 

e condição compatível de saúde 

Da análise das inscrições nos processos seletivo 21/16 

(bolsista homem) e 24/16 (bolsista mulher) verifica-se que simplesmente 

não foi exigido de nenhum dos candidatos a prova de estarem quites 

com as obrigações eleitorais. 

Lembrando-se que a mera apresentação de título 

de eleitor é insuficiente para tanto, sendo imperiosa a apresentação de 

certidão específia para tal, que pode até mesmo ser emitida via 

internet, ou por meio de apresentação de comprovante de votação 

nos dois turnos das eleições anteriores ou justificação. 

Também não se exigiu dos candidatos homens 

prova de quitação com as obrigações militares, por meio de certificado 

de dispensa ou certidão equivalente. 
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Em ambos os processos deletivos não se exigiu prova 

de regularidade no cadastro de pessoas físicas, o que se faz não com 

mera apresentação do número do cadastro, mas com certidão 

específica para tal finalidade. 

Por fim, não há nas inscrições nem um único 

documento sobre as necessárias condições satisfatórias de saúde dos 

canditados. 

Importante mencionar que todas estas exigências 

eram para participar da seleção, segundo o item 2.5. do edital, de 

modo que estas condições deveriam ter sido provadas no momento da 

inscrição e não após a convocação. 

 

1.10. Derespeito ao número de vagas de portadores de deficiência e 

egressos/beneficiários do regime semiaberto 

Nos processos seletivos 21/16 (bolsista homem) (doc. 

02) e 24/16 (bolsista mulher) (Doc. 03) não foram respeitadas as vagas 

reservadas para os portadores de deficiência física, os egressos do 

sistema penitenciário e os beneficiários do regime semiaberto, sendo 

destinados 5% (cinco por cento) para cada. 

Veja que em ambos os processos seletivos foi 

publicada uma única lista de classificação geral e não três listas 

conforme determinado (geral, deficientes e egressos). 

Quanto aos bolsistas mulher, constam das inscrições 

que são deficientes Ana Paula Ferreira de Carvalho – nº 161 e Rosilda 

Aparecida Dias – nº 107. 
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Aliás, nas fichas de inscrição sequer existia campo 

para o interessado anotar que era egresso do sistema penitenciário ou 

beneficiário do regime semiaberto. 

 

1.11. Falta de igualdade – inexistência de reserva de vagas para 

beneficiários do regime aberto 

Embora a Lei Municipal n° 3.263/14 (Doc. 04) não 

tenha previsto reserva de vagas para interessados egressos do sistema 

penitenciário e beneficiários do regime semiaberto, o edital tratou de 

fazê-lo. De outro lado, deixou excluídos os beneficiários do regime 

aberto, sem qualquer justificativa legal. 

A dificuldade para a população carcerária 

conseguir emprego após saída do meio fechado é tema de discussão 

até no Conselho Nacional de Justiça, por meio de campanha própria. 

Não é por outra razão que se estabece cota para estas pessoas. No 

entanto, não há razões para excluir de tal fatia os beneficiários do meio 

aberto, quer sejam eles oriundos do semiaberto, quer seja em 

cumprimento de pena com este regime inicial. 

 

1.12. Edital contraditório no sistema de avaliação 

Nos processos seletivos 21/16 (bolsista homem) (Doc. 

02) e 24/16 (bolsista mulher) (Doc. 03) há aparente contradição entre os 

itens 3.1. (determina seleção sob critérios de pontuação conforme 

idade de filhos menores e nível de escolaridade) e 3.2. (determina 

seleção segundo critérios de arrimo de família, número de filhos, menor 

renda por pessoa e maior tempo de desemprego) do edital. 
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Aparentemente o item 3.2. pretende estabelecer 

regra de desempate, mas tal não ficou expresso. 

 

1.13. Ilegalidade por ausência de possibilidade de recurso 

administrativo 

Nos processos seletivos 21/16 (bolsista homem) (Doc. 

02) e 24/16 (bolsista mulher) (Doc. 03) o item 3.5. estabelece ilegalmente 

que as decisões da Prefeitura de Carapicuíba pela habilitação ou não 

das condições de saúde são de caráter eliminatório para efeito de 

contratação não cabem recurso ou pedido de revisão. 

Como é de conhecimento de qualquer operador do 

direito, é nula disposição que afasta a revisão do ato administrativo. 

 

1.14. Publicação de listas em contrariedade com o edital 

Além de não terem sido publicadas listas geral e de 

reserva para deficientes e egressos do sistema penitenciário/ 

beneficiários do regime semiaberto, ainda há outra irregularidade 

quanto à publicações da classificação. 

Foram publicadas duas listas, uma para a jornada 

de 20 e outra para 40 horas semanais. No entanto, os editais 

mencionam a publicação de apenas uma, dando a ideia que, na 

convocação, os interessados poderiam fazer a opção, segundo sua 

ordem de chamada (Doc. 02 e 03). 

Não fosse o bastante, houve inclusão de candidato 

em lista diferente da opção realizada. Isto é, candidato que optou por 

20 horas foi inserido na lista de 40 horas semanais e vice-versa. 
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Veja apenas a título de exemplo a tabela que 

segue, da análise das inscrições apreendidas, com os 40 primeiros 

classificados do processo seletivo bolsista 20 horas – mulher. E, destaque 

a carga horária pstada diferente da lista em que o candidato foi 

inserido (Doc. 09). 

BOLSISTA 20 HORAS 

 INSCRIÇÃO  carga horária Deficiente NOME  CLASSIFICAÇÃO  NOTA 

105 40 N/C ROSANGELA AMORIM DO NASCIMENTO  2 5 

4 40 N CLEONICE BEZERRA DE LIMA  6 25 

50 40 N ANA MARIA BICUDO  8 10 

36 40 N/C ELIANA LEITE PEREIRA SOUSA  10 5 

66 20 N JESSICA CINTIA ANTONIA AMARANTE  12 15 

171 20 N/C PAOLA RABELLO BATISTA  13 15 

117 20 N ALICE DE LOURDES POLLI  14 5 

40 20 N IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA  15 5 

76 20 N MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA RAMALHO  16 5 

158 20 N VENUZIA CANDIDA DINIZ VIEIRA  17 0 

8 40 N CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS  19 55 

125 20 N/C CLEUSA MARCELINA DE ANDRADE  20 10 

2 40 N ROSELI DOS SANTOS  21 45 

5 40 N KATIA BEZERRA DE LIMA  23 35 

237 40 N PATRICIA SANTOS SILVA  24 25 

41 40 N/C MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS  25 10 

170 40 N ANGELA FESTRATI BORGES  27 35 

32 40 N/C ELAINE LEITE PEREIRA DOS SANTOS  28 35 

1 40 N MARIA DE FATIMA SANTOS DE MATOS  30 25 

28 40 N MARIA CICERA SILVA DE SOUSA  31 25 

45 40 N/C MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA  32 15 

115 40 N JENEFFER CARDOSO DA SILVA  33 15 

75 40 N MARIA JOSE S. FERREIRA  35 10 

133 40 N/C MARIA LUCIA DOS SANTOS SOARES  37 5 

161 40 S ANA PAULA FERREIRA DE CARVALHO  38 5 

Legenda: NA - não apreendido / N/C - não consta / N - não / S - sim 
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Também veja apenas a título de exemplo a tabela 

que segue, da análise das inscrições apreendidas, que segue com os 20 

primeiros classificados do processo seletivo bolsista 20 horas – homem. E, 

destaque a carga horária pstada diferente da lista em que o candidato 

foi inserido (Doc. 10). 

BOLSISTA 20 HORAS 

 INSCRIÇÃO  carga horária NOME  CLASSIFICAÇÃO  Nota Final 

218 20 LEANDRO DANTAS DA SILVA  1 20 

22 40 DANIEL BATISTA  2 0 

192 20 ELIECE DE CARVALHO  3 0 

38 20 ANTONIO HENRIQUE DE SANTANA  4 5 

23 20 MARCIEL PEDRO DA SILVA  5 0 

24 40 ISRAEL DAVID DOS SANTOS  6 5 

190 20 MARCOS PEREIRA DE SOUZA  7 5 

134 20 WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS  8 0 

79 20 REGINALDO DOS SANTOS HOLANDA  9 20 

188 20 AQUILES VIEIRA  10 5 

145 20 MARCOS ANTONIO CODOGNO JUNIOR  11 0 

172 20 CELSO RODRIGUES  12 0 

88 40 ISMAEL PINTO DE CARVALHO  13 5 

112 20 JOSE ENILSON DA SILVA  14 0 

157 20 VALTER LUIZ DA SILVA  15 0 

232 20 FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS  16 10 

31 40 MARCOS JOSE DOS SANTOS  17 5 

104 20 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA  18 0 

204 20 FABIO ALVES MARQUES  19 0 

183 20 AIRTON DONIZETE LEONCIO  20 5 
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2. DA NULIDADE A SER DECLARADA 

Como se verifica, há verdadeiro festival de 

ilegalidades. Isto poderia revelar apenas total inaptidão da 

Administração Municipal em manejar a realização do processo seletivo, 

o que já é de deixar qualquer um estarrecido. No entando, as fraudes e 

condutas dolosas que o Ministério Público vem apurando revelam, na 

verdade, que os processos seletivos não passaram de mera fantasia 

criada para admitir no serviço público apadrinhados políticos, o que 

deve ser motivo de repulsa pelo Estado de Direito.  

Apenas para citar como exemplo: 

 Testemunha Vicente informa que desde sua primeira contratação 

há 7 anos tudo ocorreu por apadrinhamento político, sendo 

indicação do então Vereador Isac Reis, como forma de 

recompensar-lhe por fornecimento de água para uma obra no 

bairro; 

 Apreensão de originais e cópias de protocolos de inscrição destes 

e de outros processos seletivos em poder dos Vereadores 

Jefferson Macedo e Orcival Crepaldi (Nene Crepaldi) 

 Apreensão de listas e anotações que revelam as indicações 

políticas realizadas para bolsistas em processos seletivos anteriores   

Em razão de todos estes vícios de forma, ilegalidades 

e desvio de finalidade, o Ministério Público recomendou à 

Municipalidade que tratasse de por si mesma anular os processos 

seletivos em comento, o que poderia tranquilamente ser feito, com 

fundamento inclusive na Súmula 473 do Superior Tribunal de Justiça. No 

entanto, a recomendação não foi acatada. 

Não resta outra alternativa senão o ingresso da 

presente demanda. 
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Diz o art. 2º da Lei Popular, aplicável ao caso, até 

por forca do art. 1º, caput, da Lei de Ação Civil Pública3: 

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 

mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade 

observar-se-ão as seguintes normas: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir 

nas atribuições legais do agente que o praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 

incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência 

ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato 

importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato 

ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente 

inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido; 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato 

visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, 

na regra de competência.” 

Simplesmente todas as hipóteses acima estão 

presentes: 

Incompetência à medida que os processos seletivos 

foram feitos sem autorização, solicitação e sequer ciência formal do 

Prefeito Municipal, bem como carecendo de pareceres jurídicos e 

financeiro-orçamentário;  

                                                             
3 “Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade 

por danos morais e patrimoniais causados” 
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Vícios de forma como a falta de publicidade, ordem 

de classificação em desacordo com a pontuação obtida, ausência de 

previsão de número de vagas, ausência de exigência de prova de 

desemprego igual ou superior a um ano, ausência de exigência de 

prova de residência no município por no mínimo 2 anos, ausência de 

exigência de prova de quitação com obrigações eleitorias e militares, 

ausência de exigência de prova de regularidade no cadastro de 

pessoas físicas e condições adequadas de saúde, desrespeito do 

número de reserva de vagas, edital contraditório no sistema de 

avaliação, previsão de impossibilidade de recurso administrativo, 

publicações de listas em contrariedade com o edital. 

Ilegalidade do objeto e inexistência dos motivos, 

posto que não há situalão emergencial, a previsão é de contratação 

inicial (11 meses), acima do limite legal (180 dias)   

Desvio de finalidade, consistente em atender a 

indicações políticas de aliados, classificando em melhores posições 

estes selecionados, em detrimento àquelas pessoas que realmente 

fariam jus ao auxílio-desemprego. 

 

3. DOS ATOS DE IMPROBIDADE 

No que tange aos atos de improbidade, as 

investigações prosseguirão, tendo em vista a necessidade ainda de 

diligências imprescindíveis para melhor delinear a participação de 

cada um nas fraudes. 

Assim que encerradas as investigações, será 

intentada ação autônoma. 
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4. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

Dita o art. 300, caput, do Código Processo Civil que 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

É o caso dos autos. 

A PROBABILIDADE DO DIREITO decorre de tudo o 

quanto exposto nesta ação civil pública, especialmente pela falta de 

publicidade e ausência de exigência de desemprego igual ou superior 

a um ano.  

Ou seja, ainda que se tenha uma visão 

extremamente benéfica e favorável ao requerido, nada poderá abalar 

a nulidade ocorrida pela falta de publicidade. Impossível imaginar que 

um processo seletivo, cuja publicação de edital deu-se apenas no site 

da Prefeitura com prazo de inscrição iniciando-se e encerrando-se no 

dia seguinte possa ter atendido o princípio constitucional da 

publicidade. 

O mesmo diga-se com relação a ausência de 

exigência no edital de prova de desemprego igual ou superior a um 

ano. Neste ponto o edital não foi capaz sequer de obedecer própria Lei 

Municipal que instituiu o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego 

– Lei Municipal nº 3.263/14.  

O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO também 

é evidente. Os contratos ou vínculos dos bolsistas com a Prefeitura são 

de apenas 11 meses. Provavelmente esta ação não estará julgada 

antes disto, de modo que perderá seu objeto, diante da corrente 

majoritária jurisprudêncial que diz que não há que se determinar 
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restituição de valores desembolsados pela Municipalidade se o serviço 

foi devidamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.  

Nem é possível aguardar manifestação da parte 

contrária, porque isto apenas atrasará ainda mais o provimento da 

tutela de urgência. 

5. DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, o Ministério Público 

requer: 

5.1. Recebimento e processamento nos termos da Lei de Ação Civil 

Pública; 

5.2. Concessão, sem necessidade de oitiva da parte contrária, nos 

termos do art. 300, caput, do Código Processo Civil que, da tutela 

de urgência, para declarar a nulidade dos Processos Seletivos nº 

21/16 e 24/16, desconstituir com eficácia ex tunc o vínculo 

institucional estabelecido com os bolsistas já contratados, 

determinando-se ao Município de Carapicuíba que, no prazo 

máximo de 10 dias, adote, no plano fático/concreto/operacional, 

as providências necessárias para o desligamento dos bolsistas, 

sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia 

de não-cumprimento/atraso, a ser revertida para o Fundo Federal 

de Direitos Difusos de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85, 

regulamentado pelo Decreto nº 1.306/94; 

5.3. Citação para responder no prazo legal, sob pena de revelia; 

5.4. Produção de todos os meios de prova admitidos em Juízo, 

especialmente realização de perícias, juntada de documentos 

(inclusive os obtidos por meio do mandado de busca e 

apreensão no bojo dos autos 49-17.2016.6.26.0303 e que já foram 

e estão sendo digitalizados para a juntada – ão foi possível 

tecnicamente o envio de toda a documentação nesta petição 
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pela limitação do Esaj quanto a tamanho dos arquivos) e oitiva 

de testemunhas a serem arroladas oportunamente e depoimento 

pessoal do Prefeito Municipal Sérgio Ribeiro da Silva; 

5.5. Recebimento das petições intermediárias subsequentes, com o 

material já digitalizado, que não pode acompanhar esta primeira 

petição inicial em razão da limitação de tamanho, incluindo 

todas as fichas de inscrições nos processos seletivos em questão, 

com seus respectivos documentos; 

5.6. Procedência da ação para confirmar a tutela de urgência, nos 

exatos termos acima. 

Dá à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

Carapicuíba, 26 de julho de 2016. 

 

CAMILA MOURA E SILVA 

2ª Promotora de Justiça de Carapicuíba 

 

SANDRA REIMBERG 

7ª Promotora de Justiça de Carapicuíba 

Auxiliando as funções da 

2ª Promotora de Justiça de Carapicuíba 

 


