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1. QUALIFICAÇÃO DOS DENUNCIADOS 

O Ministério Público do Estado de São Paulo vem, 

por meio da Promotora de Justiça que esta subscreve, respeitosamente 

perante Vossa Excelência, oferecer denúncia contra as pessoas a seguir 

nominadas pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: 
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ELAINE CRISTINA PEREIRA, RG 27.091.920-X e CPF nº 176.397.588-66, filha 

de Valdenir Armando Pereira e Paulo Neri Pereira, nascida em 

23/04/1976, residente na Rua Lutérica, nº 200, Cidade Ariston, 

Carapicuíba-SP 

EVERALDO FRANCISCO DA SILVA (PROFESSOR EVERALDO), RG 10.494.711-

1 SP e CPF nº 004.423.558-58, filho de Antonio Francisco da Silva e Alzira 

Maria da Silva, nascido em Recife/PE, aos 15/05/1960, residente a Rua 

Domingos de Oliveira, n. 46, Vila Dirce, Carapicuíba 

CARLOS ROBERTO MENDES PEIXOTO (CARLOS JAPONÊS), RG 9.332.033-4 – 

SSP/SP, CPF nº 0009.156.248-18, filho de Marcionilio Mendes Peixoto e 

Pascoalina Calixto Mendes, nascido em Barueri-SP, aos 03/09/61, 

Vereador na cidade de Carapicuíba, residente Rua Antonio Lopes da 

Silva, 233, Jd. Carapicuíba, Carapicuíba-SP 

ELIAS FERNANDES CASSUNDÉ, RG 15.325.630-8 e CPF 033.665.048-54, filho 

de Maria Noemia Cordeiro Cassundé e Luiz Fernandes Cassundé, 

nascido em 15/05/62, na cidade de Nova Iguaçu-RJ, endereço 

residencial Rua Ângela Perioto Tolaine, 615, Centro, Carapicuíba-SP; 

ISAC FRANCO DOS REIS, RG 5.719.615 e CPF nº 586.673.698-53, filho de 

Iolanda Sá de Reis e João Franco reis, nascido em 06/10/1952, na 

cidade de Poços de Caldas/MG, endereço residencial Av. Alice, 450, 

Centro, Carapicuúiba, e Avenida Presidente Vargas, n. 280, Centro – 

Secretaria de Gestão. 

JEFERSON SOARES DE MACEDO (JEFFERSON MACÊDO), RG 22.327.015-5 – 

SSP/SP, CPF nº 143.477.298-55, filho de Manoel Soares de Macedo e 

Iolanda Maria da Silva Macedo, nascido em Carapicuíba-SP, aos 

06/10/73, Vereador na cidade de Carapicuíba, residente Estr. 

Jacarandá, 555, Jd. Planalto, Carapicuíba-SP 

ORCIVAL CREPALDI (NENE CREPALDI), RG 19.236.109-0 e CPF 096.465.608-

65, filho de Valter Crepaldi e Marlene Gallina Crepaldi, nascido em 

29/07/70, na cidade de SP-SP, endereço comercial Av. Delfino 

Cerqueira, 409, 1º andar, sala 2, Centro; 

PAULO XAVIER DE ALBUQUERQUE RG N° 15.427.30 e CPF nº 990.239.548-

15, filho de Filomena Monteiro das Neves, nascido em 04/11/1958, na 

cidade de São José da Laje-AL, endereço residencial Rua Albino de 

Morais, 239, centro, atualmente detido no CDP Pinheiros III 
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2. ADEQUAÇÃO TÍPICA 

2.1. Organização criminosa 

A partir de data incerta, mas até pelo menos o mês 

de agosto de 2016, nesta cidade de Carapicuíba, ELAINE, EVERALDO1, 

CARLOS JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, ISAC REIS, 

NENE CREPALDI e PAULO XAVIER2 integraram pessoalmente organização 

criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 

tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 

natureza eleitoral, mediante a prática de diversos crimes de 

prevaricação e de falsidade ideológica relacionados a fraudes em 

processos seletivos para contratação de pessoal pela Prefeitura 

Municipal de Carapicuíba. 

 

2.2. Fraude na Seletiva 15/13 – agentes comunitários de saúde 

No dia 23 de maio de 2013 nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, agindo em concurso de agentes, 

com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, 

praticaram atos de ofício consistentes na abertura e desenvolvimento 

do processo seletivo nº 15/13 – Agentes Comunitários de saúde e 

enfermeiros, contra disposição expressa de lei e para satisfazer interesse 

e sentimento pessoal de cunho eleitoral. 

Nas mesmas condições de tempo e local, CARLOS 

JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e 

PAULO XAVIER, agindo em concurso de agentes e com unidade de 

                                                           
1 Everaldo a princípio cessou as atividades de organização criminosa em novembro de 2015, com sua 

saída da Secretaria de Administração para a Secretaria de Gestão de Carapicuíba. 
2 Paulo Xavier a princípio cessou as atividades de organização criminosa com sua prisão ocorrida em 12 

de maio de 2016, por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva no bojo dos autos nº 

1003698-48.2016.0127, 2ª Vara Criminal, por crimes de organização criminosa, falsidade e peculato, em 

que é réu 
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desígnios, concorreram para o crime de prevaricação descrito no 

parágrafo anterior, mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

Entre os meses de maio de 2013 e janeiro de 2014, 

nesta cidade de Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, na qualidade de 

funcionários públicos e prevalecendo-se de seus cargos, agindo em 

concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os 

atos executórios, inseriram e fizeram inserir por 167 (CENTO E SESSENTA E 

SETE) vezes declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas 

nas provas/inscrições dos 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) convocados 

para o Processo Seletivo 15/13, consideradas documentos públicos, 

visando a inserção na Administração Pública de pessoas previamente 

indicadas. 

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, 

NENÊ CREPALDI e JEFERSON MACEDO concorreram para a prática dos 

crimes de falsidades ideológicas descritos no parágrafo anterior, 

mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

2.3. Fraude na Seletiva nº 18/14 – bolsistas homens e mulheres 

No dia 11 de abril de 2014 nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, agindo em concurso de agentes, 

com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, 

praticaram atos de ofício consistentes na abertura e desenvolvimento 

do processo seletivo nº 18/14 – concessão de bolsas auxilio-desemprego 

para homens e mulheres, contra disposição expressa de lei e para 

satisfazer interesse e sentimento pessoal de cunho eleitoral. 

Nas mesmas condições de tempo e local, CARLOS 

JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e 

PAULO XAVIER, agindo em concurso de agentes e com unidade de 

mailto:carapicuiba@mpsp.mp.br


 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARAPICUÍBA 
Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 215 - CEP 06328-330 - Vila Municipal 

Telefone: (11) 4184-6678 e 4183-4553 - Correio eletrônico: carapicuiba@mpsp.mp.br 

 

5 

desígnios, concorreram para o crime de prevaricação descrito no 

parágrafo anterior, mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

Entre os meses de abril e dezembro de 2014, nesta 

cidade de Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, na qualidade de 

funcionários públicos e prevalecendo-se de seus cargos, agindo em 

concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os 

atos executórios, inseriram e fizeram inserir por 366 (TREZENTOS E 

SESSENTA E SEIS) vezes declarações falsas e diversas das que deviam ser 

escritas nas provas/inscrições dos 366 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS) 

convocados para o Processo Seletivo 18/14, consideradas documentos 

públicos, visando a inserção na Administração Pública de pessoas 

previamente indicadas. 

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, 

ISAC REIS, JEFFERSON MACÊDO e NENÊ CREPALDI concorreram para a 

prática dos crimes de falsidades ideológicas descritos no parágrafo 

anterior, mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

2.4. Fraude na Seletiva nº 32/14 – agentes comunitários de saúde 

No dia 21 de agosto de 2014 nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, agindo em concurso de agentes, 

com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, 

praticaram atos de ofício consistentes na abertura e desenvolvimento 

do processo seletivo nº 32/14 – agentes comunitários de saúde, contra 

disposição expressa de lei e para satisfazer interesse e sentimento 

pessoal de cunho eleitoral. 

Nas mesmas condições de tempo e local, CARLOS 

JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e 

PAULO XAVIER, agindo em concurso de agentes e com unidade de 
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desígnios, concorreram para o crime de prevaricação descrito no 

parágrafo anterior, mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

Nos meses de agosto e setembro de 2014, nesta 

cidade de Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, na qualidade de 

funcionários públicos e prevalecendo-se de seus cargos, agindo em 

concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os 

atos executórios, inseriram e fizeram inserir por 71 (SETENTA E UMA) vezes 

declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas nas 

provas/inscrições dos 71 (SETENTA E UM) convocados para o Processo 

Seletivo 32/14, consideradas documentos públicos, visando a inserção 

na Administração Pública de pessoas previamente indicadas. 

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, 

CARLOS JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE 

CREPALDI e PAULO XAVIER concorreu para a prática dos crimes de 

falsidades ideológicas descritos no parágrafo anterior, mediante ajuste, 

determinação, instigação e auxílio. 

2.5. Fraude na Seletiva nº 15/15 – agentes comunitários de saúde 

No dia 1º de abril de 2015, nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, agindo em concurso de agentes, 

com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, 

praticaram atos de ofício consistentes na abertura e desenvolvimento 

do processo seletivo nº 15/15 – agentes comunitários da saúde, contra 

disposição expressa de lei e para satisfazer interesse e sentimento 

pessoal de cunho eleitoral. 

Nas mesmas condições de tempo e local, CARLOS 

JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e 

PAULO XAVIER, agindo em concurso de agentes e com unidade de 
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desígnios, concorreram para o crime de prevaricação descrito no 

parágrafo anterior, mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

Entre os meses abril e agosto de 2015, nesta cidade 

de Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, na qualidade de funcionários 

públicos e prevalecendo-se de seus cargos, agindo em concurso de 

agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos 

executórios, inseriram e fizeram inserir por 171 (CENTO E SETENTA E UMA) 

vezes declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas nas 

provas/inscrições dos 171 (CENTO E SETENTA E UM) convocados para o 

Processo Seletivo 15/15, consideradas documentos públicos, visando a 

inserção na Administração Pública de pessoas previamente indicadas. 

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, 

NENÊ CREPALDI concorreu para a prática dos crimes de falsidades 

ideológicas descritos no parágrafo anterior, mediante ajuste, 

determinação, instigação e auxílio. 

2.6. Fraude na Seletiva nº 20/15 – bolsistas homens e mulheres 

No dia 28 de maio de 2015, nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, agindo em concurso de agentes, 

com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, 

praticaram atos de ofício consistentes na abertura e desenvolvimento 

do processo seletivo nº 20/15 – concessão de bolsas auxilio-desemprego 

para homens e mulheres, contra disposição expressa de lei e para 

satisfazer interesse e sentimento pessoal de cunho eleitoral. 

Nas mesmas condições de tempo e local, CARLOS 

JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e 

PAULO XAVIER, agindo em concurso de agentes e com unidade de 

desígnios, concorreram para o crime de prevaricação descrito no 

parágrafo anterior, mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 
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Entre os maio e agosto de 2015, nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, na qualidade de funcionários 

públicos e prevalecendo-se de seus cargos, agindo em concurso de 

agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos 

executórios, inseriram e fizeram inserir por 259 (DUZENTOS E CINQUENTA E 

NOVE) vezes declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas 

nas provas/inscrições dos 259 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE) 

convocados para o Processo Seletivo 20/15, consideradas documentos 

públicos, visando a inserção na Administração Pública de pessoas 

previamente indicadas. 

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, 

NENÊ CREPALDI e PAULO XAVIER concorreram para a prática dos crimes 

de falsidades ideológicas descritos no parágrafo anterior, mediante 

ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

2.7. Fraude na Seletiva nº 24/15  – bolsistas homens e mulheres 

No dia 30 de julho de 2015, nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, agindo em concurso de agentes, 

com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, 

praticaram atos de ofício consistentes na abertura e desenvolvimento 

do processo seletivo nº 24/15 – concessão de bolsas auxilio-desemprego 

para homens e mulheres, contra disposição expressa de lei e para 

satisfazer interesse e sentimento pessoal de cunho eleitoral. 

Nas mesmas condições de tempo e local, CARLOS 

JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e 

PAULO XAVIER, agindo em concurso de agentes e com unidade de 

desígnios, concorreram para o crime de prevaricação descrito no 

parágrafo anterior, mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 
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Entre os julho e novembro de 2015, nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE e EVERALDO, na qualidade de funcionários 

públicos e prevalecendo-se de seus cargos, agindo em concurso de 

agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos 

executórios, inseriram e fizeram inserir por 54 (CINQUENTA E QUATRO) 

vezes declarações falsas e diversas das que deviam ser escritas nas 

provas/inscrições dos 54 (CINQUENTA E QUATRO) convocados para o 

Processo Seletivo 24/15, consideradas documentos públicos, visando a 

inserção na Administração Pública de pessoas previamente indicadas. 

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, 

ISAC REIS concorreu para a prática dos crimes de falsidades ideológicas 

descritos no parágrafo anterior, mediante ajuste, determinação, 

instigação e auxílio. 

2.8. Fraude na seletiva nº 21/16 – bolsistas homens e mulheres 

No dia 13 de abril de 2016, nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE praticou atos de ofício consistentes na abertura e 

desenvolvimento do processo seletivo nº 21/16 – concessão de bolsas 

auxilio-desemprego para homens, contra disposição expressa de lei e 

para satisfazer interesse e sentimento pessoal de cunho eleitoral. 

Nas mesmas condições de tempo e local, CARLOS 

JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e 

PAULO XAVIER, agindo em concurso de agentes e com unidade de 

desígnios, concorreram para o crime de prevaricação descrito no 

parágrafo anterior, mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

Entre os meses de abril e junho de 2016, nesta 

cidade de Carapicuíba, ELAINE, na qualidade de funcionária pública e 

prevalecendo-se de seu cargo, agindo em concurso de agentes, com 

unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, inseriram e 
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fizeram inserir por 125 (CENTO E VINTE E CINCO) vezes declarações falsas 

e diversas das que deviam ser escritas nas provas/inscrições dos 125 

(CENTO E VINTE E CINCO) convocados para o Processo Seletivo 21/16, 

consideradas documentos públicos, visando a inserção na 

Administração Pública de pessoas previamente indicadas. 

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, 

NENE CREPALDI concorreu para a prática dos crimes de falsidades 

ideológicas descritos no parágrafo anterior, mediante ajuste, 

determinação, instigação e auxílio. 

2.9. Fraude na Seletiva nº 23/16 – agentes comunitários de saúde 

No dia 19 de maio de 2016, nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE praticou atos de ofício consistentes na abertura e 

desenvolvimento do processo seletivo nº 23/16 – agentes comunitários 

de saúde, contra disposição expressa de lei e para satisfazer interesse e 

sentimento pessoal de cunho eleitoral. 

Nas mesmas condições de tempo e local, CARLOS 

JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e 

PAULO XAVIER, agindo em concurso de agentes e com unidade de 

desígnios, concorreram para o crime de prevaricação descrito no 

parágrafo anterior, mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

Entre os meses de maio e junho de 2016, nesta 

cidade de Carapicuíba, ELAINE, na qualidade de funcionária pública e 

prevalecendo-se de seu cargo, agindo em concurso de agentes, com 

unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, inseriram e 

fizeram inserir por 73 (SETENTA E TRÊS) vezes declarações falsas e diversas 

das que deviam ser escritas nas provas/inscrições dos 73 (SETENTA E 

TRÊS) convocados para o Processo Seletivo 23/16, consideradas 
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documentos públicos, visando a inserção na Administração Pública de 

pessoas previamente indicadas. 

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, 

JEFFERSON MACÊDO e NENÊ CREPALDI concorreram para a prática dos 

crimes de falsidades ideológicas descritos no parágrafo anterior, 

mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

2.10. Fraude na Seletiva nº 24/16 – bolsistas mulheres 

No dia 02 de junho de 2016, nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE praticou atos de ofício consistentes na abertura e 

desenvolvimento do processo seletivo nº 24/16 – concessão de bolsas 

auxilio-desemprego para mulheres, contra disposição expressa de lei e 

para satisfazer interesse e sentimento pessoal de cunho eleitoral. 

Nas mesmas condições de tempo e local, CARLOS 

JAPONÊS, ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e 

PAULO XAVIER, agindo em concurso de agentes e com unidade de 

desígnios, concorreram para o crime de prevaricação descrito no 

parágrafo anterior, mediante ajuste, determinação, instigação e auxílio. 

No mês de junho de 2016, nesta cidade de 

Carapicuíba, ELAINE, na qualidade de funcionária pública e 

prevalecendo-se de seu cargo, agindo em concurso de agentes, com 

unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, inseriram e 

fizeram inserir por 78 (SETENTA E OITO) vezes declarações falsas e 

diversas das que deviam ser escritas nas provas/inscrições dos 78 

(SETENTA E OITO) convocados para o Processo Seletivo 24/16, 

consideradas documentos públicos, visando a inserção na 

Administração Pública de pessoas previamente indicadas. 
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3. CONTEXTO FÁTICO – ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA 

Em 2012, o então Prefeito Sérgio Ribeiro concorreu e 

saiu vencedor a reeleição para a Prefeitura Municipal de Carapicuíba, 

pelo Partido dos Trabalhadores – PT, com a coligação “União Por 

Carapicuíba”. ELIAS CASSUNDÉ e NENE CREPALDI foram eleitos no 

mesmo pleito para o cargo de vereador pelo PMDB, JEFERSON MACEDO 

pelo PRP e CARLOS JAPONÊS pelo PR. Todos estes partidos faziam parte 

da coligação “União Por Carapicuíba”. 

ISAC REIS, que já havia sido eleito vereador pelo PT 

por duas legislaturas seguidas (2004 e 2008), era deputado estadual a 

esta altura (ano de 2012). Não logrando reeleição para o cargo de 

deputado estadual, foi nomeado Secretário em Carapicuíba, 

atualmente ocupando a pasta Gestão Administrativa. 

PAULO XAVIER foi eleito vereador nas eleições 2012 

pelo PSDB, mas sua simpatia pelo PT foi revelada quando, na chamada 

“janela” de 2016, nos preparativos para as eleições do final do ano, 

ensaiou mudança de legenda do PSDB para o PT3. 

Logo quando assumiu a Prefeitura, ELAINE foi 

nomeada Diretora de Recursos Humanos. Concomitantemente, 

EVERALDO, candidato pelo PT não eleito para o cargo de vereador nas 

eleições 2012, foi nomeado como Secretário de Administração. Após, 

em novembro de 2015,  Everaldo passou para a Secretaria de Gestão e, 

                                                           
3 Em 2016, Paulo Xavier chegou a mudar para o PT, mas retornou ao PSDB antes do término do prazo da 

“janela” 
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em abril de 2016 assumiu o cargo de Chefia de gabinete do Prefeito 

Municipal, enquanto ELAINE foi alçada à Secretaria de Administração. 

A Prefeitura Municipal de Carapicuíba já estava, a 

esta altura (2013 – início da 2ª gestão Sérgio Ribeiro), tomada por uma 

verdadeira cultura4 de contratações temporárias e nomeação de 

pessoal para cargos em comissão em total afronta as regras 

constitucionais. A situação já havia rendido ao Prefeito antecessor, 

Gabriel Fuad Chucre, as ações civis públicas n. 0002214-

35.2004.8.26.0127, 0006782-21.2009.8.26.0127, 0011872-39.2011.8.26.0127, 

0011988-45.2011.8.26.0127, todas julgadas procedentes. Investigações 

em curso pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público 

Estadual renderam assinatura de termos de ajustamento de conduta 

respectivamente em 16/11/09 e 12/12/12, por Sérgio Ribeiro em sua 

primeira gestão frente à Prefeitura Municipal de Carapicuíba, nos quais 

assumiu obrigação de não fazer consistente em não  contratar 

funcionários temporários, fora das hipóteses constitucionais e legais.  

Para ter-se uma ideia do total desiquilíbrio do quadro 

de pessoal, em 2012 quando da assinatura do TAC com o Ministério 

Público Estadual eram 4.126 contratados temporariamente, para 

apenas 1.697 concursados, havendo, ainda, 419 comissionados. 

Embora a gestão Sérgio Ribeiro tenha melhorado a 

situação, não resolveu a problemática, sendo que até os dias atuais as 

contratações temporárias e nomeação para cargos em comissão fora 

das expressas permissões constitucionais perduram e os TACs não foram 

cumpridos em sua totalidade5, especialmente uma vez que os 

                                                           
4 Conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, adquiridos e transmitidos 

socialmente, que caracterizam um grupo social 

(http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=cultura). 
5 A execução dos TACs será feita oportunamente, dependendo ainda dos cálculos a respeito das multas 

pelos descumprimentos 
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denunciados desenvolveram outros esquemas para manter as 

contratações inconstitucionais 

A percepção das ilegalidades quando se trata de 

cargos em comissão é extremamente mais simples, porquanto basta a 

constatação das reais funções desempenhadas pelos servidores. 

Estando elas fora das hipóteses de funções de confiança, entendidas 

como atribuições de direção, chefia e assessoramento, está constatada 

a ofensa à Carta Magna – art. 37, II e V. 

De outro lado, a contratação de temporários requer 

do Ministério Público ou Tribunal de Contas investigação mais detida, 

verificando se há efetivamente alguma das hipóteses da Lei nº 8.745/93 

(necessidade temporária de excepcional interesse público). Além disto, 

deve ser precedida de processo seletivo simplificado, com observância 

dos princípios da administração pública. 

Desta forma, visando a colocação de pessoas 

previamente indicadas dentro da Administração Pública municipal, 

com objetivo de satisfazer interesses e sentimos pessoais eleitorais, e 

pretendendo fazê-lo de forma a dar forte aparência de legalidade e 

esquivar-se da ação do Ministério Público e do Tribunal de Contas, 

ELAINE e EVERALDO ajustaram-se com os vereadores CARLOS JAPONÊS, 

ELIAS CASSUNDÉ, JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e PAULO XAVIER, 

bem como com ISAC REIS (deputado estadual e depois Secretário 

Municipal), em verdadeira organização criminosa, estruturalmente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas.  

Inicialmente, coube aos vereadores a aprovação de 

leis a respeito de contratações temporárias para o Programa Saúde da 

Família e para Programa Emergencial de Auxílio Desemprego. 
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Assim, foi aprovada a Lei nº 3.195, de 02 de maio de 

2013, para o Programa Saúde da Família, alterada posteriormente para 

ampliação do número de contratações temporárias pela Lei nº 3.299, 

de 18 de dezembro de 2014. 

As inconstitucionalidades e ilegalidades da referida 

lei já estão retratadas no bojo da Ação Civil Pública nº 1006326-

10.2016.8.26.0127, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Carapicuíba, já 

com liminar deferida para a suspensão de todos os contratos 

temporários em andamento com base nesta legislação. 

Em seguida, trataram os vereadores de aprovar a Lei 

nº 3.263/14, de 10 de abril de 2014, sobre criação de Programa 

Emergencial de Auxílio Desemprego. 

Da mesma maneira, as inconstitucionalidades e 

ilegalidades da referida lei já estão retratadas no bojo da Ação Civil 

Pública nº 1006207-49.2016.8.26.0127, em trâmite perante a 4ª Vara Cível 

de Carapicuíba, já com liminar deferida para a suspensão de todos os 

contratos temporários em andamento com base nesta legislação. Por 

força da liminar, a Municipalidade acabou anulando os processos 

seletivos 21/16 e 24/16. 

4. DO NÚCLEO POLÍTICO DA PREFEITURA 

Com base em tais leis e já ajustados com os demais 

integrantes da organização criminosa, ELAINE e EVERALDO iniciaram 

uma série de processos seletivos para contratação de enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e bolsistas 

visando essencialmente a colocação de indicados na Administração 

Pública, por meio da burla ao concurso público. 

Cada vereador tinha uma cota para indicação de 

pessoas, chamada por eles de “Pasta do Vereador”. 
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A Comissão de Processo Seletivo foi formalmente 

nomeada pela Portaria 3.983, de 12 de setembro de 2013 e tinha como 

presidente ELAINE e membros Edilson Xavier, Maria Aparecida dos 

Santos, Caroline Maria da Silva Lopes e William dos Santos Teles. No 

entanto, apenas ELAINE executava os atos da comissão sozinha, sendo 

que os demais sequer haviam sido comunicados que foram nomeados 

para tal comissão6. 

Nas datas apontadas no quadro sinótico abaixo, 

ELAINE e EVERALDO praticaram diversos atos de ofício contra expressa 

disposição de lei, para satisfazer interesse e sentimento pessoal de 

cunho eleitoral, procedendo à abertura de processos seletivos todos 

sem pareceres jurídico e financeiro-orçamentário, bem como sem 

prévia autorização do Prefeito7. 

 

DATA 
Nº DO 

PROCESSO 
FINALIDADE AUTORIA 

Nº DE 

CONVOCADOS 

23/05/2013 15/13 
Agentes comunitários de 

saúde e enfermeiros 

Secretário 

Everaldo 

Diretora 

Elaine 

167 

11/04/14 18/14 

Concessão de bolsas 

auxílio-desemprego para 

homens e mulheres 

Secretário 

Everaldo 

Diretora 

Elaine 

366 

21/08/14 32/14 
Agentes comunitários de 

saúde 

Secretário 

Everaldo8 

Diretora 

Elaine 

71 

                                                           
6 Vide depoimentos destas pessoas que confirmaram este procedimento concentrado em ELAINE. 
7 Alguns autos dos processos seletivos apreendidos mostram que inexistia parecer jurídico e financeiro-

orçamentário. Em parecer após expedição de recomendação ministerial para anulação de alguns destes 

processos seletivos, Procuradores do Município informaram que, de fato, não eram previamente 

consultados para a abertura de tais processos seletivos. 
8 EVERALDO estava de férias e o edital acabou assinado por João de Arimatéia Andrade, que assumiu 

interinamente no cargo. No entanto, a errata de classificação e homologação do referido processo seletivo 

32/14 foram assinados por EVERALDO. Todos os atos do processo foram assinados por ELAINE. 
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1º/04/15 15/15 

Enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e agentes 

comunitários de saúde 

para atuação no 

Programa Saúde da 

Família 

Secretário 

Everaldo 

Diretora 

Elaine 

171 

28/05/15 20/15 

Concessão de bolsas 

auxílio-desemprego para 

homens e mulheres 

Secretário 

Everaldo e 

Diretora 

Elaine 

259 

30/07/15 24/15 

Concessão de bolsas 

auxílio-desemprego para 

homens e mulheres 

Secretário 

Everaldo9 

Diretora 

Elaine 

54 

19/04/16 21/16 

Concessão de bolsas 

auxílio-desemprego para 

homens 

Secretária 

Elaine 
125 

19/05/16 23/16 
Agentes comunitários de 

saúde 

Secretária 

Elaine 
73 

02/06/16 24/16 

Concessão de bolsas 

auxílio-desemprego para 

mulheres 

Secretária 

Elaine 
78 

Iniciados os processos seletivos em comento, ELAINE 

e EVERALDO passaram a receber as indicações dos vereadores e de 

ISAC REIS. Os indicados eram ex-assessores ou outras pessoas com 

ligações políticas, como candidatos a vereador não eleitos nas eleições 

2012, mas que auxiliaram na formação do coeficiente partidário.  

Destaque-se que, em 31 de julho de 2014, nos autos 

da ADIN nº 2122148-91.2014.8.26.0000, sobreveio v. acórdão 

determinando a redução do número cargos comissionados de 10 para 

2 por gabinete de Vereador. Com isto, houve a necessidade de 

exoneração de comissionados visando dar cumprimento àquele v. 

acórdão. Vários assessores, como se verá a seguir, foram exonerados 

em 19/08/14 e indicados para a função de Agente Comunitário de 

                                                           
9 EVERALDO estava de férias e o edital acabou assinado por Deilde Luzia Carvalho Homem, Secretária 

Jurídica, que assumiu interinamente no cargo. No entanto, classificação, homologação e convocações do 

referido processo seletivo 24/15 foram assinados por EVERALDO. Todos os atos do processo foram 

assinados por ELAINE. 
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Saúde, no fraudado Processo Seletivo 32/14, tomando posse no mês 

seguinte (em 18/09/2014)10. 

Com as indicações, todos os integrantes da 

organização criminosa tinham a expectativa de recebimento de votos 

nas eleições 2016, de modo a continuarem na esfera pública 

recebendo rendimentos e mantendo seu poder político na cidade.  

ELAINE tinha a expectativa de que a Prefeitura 

continuasse sob o comando do atual grupo político e, com isto, 

pudesse permanecer em cargo comissionado, auferindo rendimentos 

diferenciados de seu cargo original – professora estadual lotada na 

Diretoria Regional de Ensino de Itapevi. ELAINE filiou-se ao PT no ano de 

2015, dentro do período de um ano antes das eleições de 2016 – 

requisito de elegibilidade11.  

O mesmo se diga com relação a ISAC REIS, que 

justamente já estava na Prefeitura após ter perdido as eleições para 

Deputado Estadual em 2014. 

EVERALDO, pré-candidato a Prefeito, ELIAS 

CASSUNDÉ, pré-candidato a vice-Prefeito, e CARLOS JAPONÊS, 

JEFFERSON MACÊDO, NENE CREPALDI e PAULO XAVIER, pré-candidatos a 

vereador, esperavam com o sistema de “apadrinhamento” obterem 

mais votos nestas eleições 2016. 

INSTITUÍRAM, ASSIM, VERDADEIRO PROJETO 

CRIMINOSO DE PODER, buscando perpetuarem-se na Administração 

Pública Municipal, mediante o controle da “máquina estatal” sem a 

necessidade de utilizar a força.  

                                                           
10 Em anexo inicial da ADIN e a liminar deferida. 
11 http://www.tse.jus.br/partidos/filiacao-partidaria/relacao-de-filiados  
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Ocorre que, durante o trâmite dos processos 

seletivos nº 23/16 e 24/16, testemunhas protegidas12 trouxeram ao 

Ministério Público notícia a respeito de como as contratações de fato 

ocorriam envolvendo os denunciados. Isto motivou o ajuizamento de 

pedido de busca e apreensão pela Justiça Eleitoral – porquanto 

inicialmente a investigação era sobre a ocorrência de infração ao art. 

299 do Código Eleitoral. O pleito foi deferido e culminou na busca e 

apreensão de documentos que demonstraram os crimes imputados13. 

A prova da materialidade também está presente 

nos processos seletivos apresentados pela municipalidade14. 

 

5. DO NÚCLEO POLÍTICO DO LEGISLATIVO  

5.1. JEFFERSON MACÊDO 

JEFERSON MACEDO indicou pelo menos 17 pessoas 

para 4 processos seletivos diferentes, concorrendo para os crimes de 

falsidades de todas as inscrições/provas das 510 pessoas convocadas. 

JEFERSON MACEDO indicou para aprovação no 

Processo Seletivo 15/13 – PSF pelo menos uma pessoas, sendo Tatiane 

Soares Rodrigues15. 

JEFERSON MACEDO indicou para aprovação no 

Processo Seletivo 18/14 – bolsistas homem e mulher 11 pessoas, sendo: 

Railda dos Santos Dias (inscrição nº 133), Nerias dos Santos (inscrição nº 

399), Reinaldo Fernandes da Silva (inscrição nº 304), José Ivan Ferreira 

                                                           
12 Vide depoimento das testemunhas protegidas 1 e 2 prestados ao Ministério Público. 
13 Cópia integral do procedimento de busca e apreensão está a fls. 04/176 
14 Estão sendo apresentados todos os processos seletivos escaneados até o momento. 
15 Tatiane Soares Rodrigues, embora convocada, acabou não assumindo, tendo sido aprovada para o 

concurso público no mesmo ano de 2013. No dia das busca e apreensão, verificou-se que trabalhava para 

o vereador Jefferson Macedo, embora afastada por problemas de saúde da Prefeitura. Sua prova está 
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Lopes (inscrição nº 147), Maria José Ribeiro Silva (inscrição nº 325), Eliece 

de Carvalho (inscrição nº 219)16, Magna Simonete Rocha Santos 

(inscrição nº 516), Juliana Batista Souza (inscrição nº 119), Vagner 

Aparecido Guilherme (inscrição nº 258), Zilda Rodrigues de Miranda 

(inscrição nº 323) e Ana Paula Ferreira de Carvalho (inscrição nº 351)17. 

Todos foram convocados em primeira chamada. 

JEFERSON MACEDO indicou para aprovação no 

Processo Seletivo 32/14 – Agentes Comunitários de Saúde 4 pessoas, 

sendo: Salvador França18, Pedro Gomes da Silva19, Kelvin Diniz Barra20 e 

Ivanete dos Santos Silva21. 

JEFERSON MACEDO indicou para aprovação no 

Processo Seletivo 23/16 – Agentes Comunitários de Saúde, sendo: 

Rosana Ferreira22. 

 

                                                                                                                                                                          

apreendida e foi atribuída nota máxima, embora haja graves erros de português, bem como a adequação e 

coerência não são merecedoras de nota máxima. 
16 Foram apreendidas fichas de atendimento em nome de Eliece, onde ela é orientada a “pegar currículo 

fazer seletiva” em 18/04/2013 e “fazer seletiva” em 25/07/2013. 
17 Lista com os nomes e números de inscrição escritos pelo próprio Vereador Jeferson Macedo foi 

apreendida em poder dele e recibada pelo então Secretário EVERALDO em 28/04/14, sendo que a 

publicação da classificação geral e primeira convocação deu-se em 12/06/14. Também foram apreendidas 

duas listas impressas com anotações contendo os mesmos candidatos e expressamente o nome do 

vereador Jeferson. Em uma delas, o nome Jeferson aparece em coluna destinada a apontar de quem é a 

indicação, com o termo “Ind.”. Nomes de todos ainda aparecem em lista na qual havia bilhete manuscrito 

com letra de Jeferson Macedo: “sentar c/ Fran e Taty para organizarmos lista de funcionários * pessoas 

selecionadas p/ trabalhar PT”  
5 Cópias das provas de Pedro Gomes e Salvador França foram apreendidas no gabinete de Jeferson 

Macedo, sendo que ambas aparentemente foram preenchidas pelo próprio vereador. Há exame 

grafotécnico em curso. Ambos são ex-assessores de Jeferson Macedo e foram exonerados em 19/08/14, 

após corte do número de comissionados por Gabinete determinado pelo TJ. 
19 Idem 
20 Kelvin também é ex-assessor de Jeferson Macedo e também foi exonerado em 19/08/14, após corte do 

número de comissionados por Gabinete determinado pelo TJ.Foi apreendido no gabinete de Jeferson 

Macedo cópia do seu protocolo de inscrição no Processo Seletivo 32/14. Durante investigação policial, 

verificou-se que ele é marido da sobrinha de Jeferson. 
21 Ivanete é missionária em Igreja Evangélica e esposa de padre Adilson. Cópia do seu protocolo de 

inscrição no Processo Seletivo 32/14 também foi apreendido no gabinete de Jeferson Macedo. 
22 Rosana Ferreira havia sido candidata a vereadora pelo PRP, auxiliando na formação do coeficiente 

partidário. Foram apreendidas ficha de atendimento e protocolo de inscrição que mostram que ela já havia 

sido indicada para agente de saúde nº 03/14. Na ficha de atendimento consta com letra aparentemente de 

Jeferson Macedo: “resolvi situação colocando-a seletiva” 
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5.2. NENE CREPALDI 

NENE CREPALDI fez indicações em pelo menos 7 

processos seletivos, no total de 31 pessoas, concorrendo para os crimes 

de falsidades de todas as inscrições/provas das 1.232 pessoas 

convocadas. 

NENE CREPALDI indicou para aprovação no Processo 

Seletivo 15/13 – PSF 4 pessoas, sendo Denise Maria Barbosa de Melo23, 

Mariza dos Santos Padoan24, Rosicler Rodrigues da Mota25 e Sirlene de 

Oliveira26. 

NENE CREPALDI indicou para aprovação no Processo 

Seletivo 18/14 – bolsistas homem e mulher 4 pessoas, sendo: Antonio 

Oliveira dos Santos (1ª convocação), Henrique Ribamar de Araújo (1ª 

convocação), Luiz Carlos Ferreira, conhecido por “Perninha” (1ª 

convocação) e Marco Antonio Codogno Junior (1ª convocação). 

NENE CREPALDI indicou para aprovação no Processo 

Seletivo 32/14 – Agentes Comunitários de Saúde 2 pessoas, sendo: Ione 

Nascimento Franciscato (1ª convocação) e Maria Eunice da Silva 

Santos (ou Maria Eunice da Silva Marques) (1ª convocação). 

NENE CREPALDI indicou para aprovação no Processo 

Seletivo 15/15 – PSF 7 pessoas, sendo Andréia Correa de Moraes (3ª 

convocação), Gercina Ferreira Alves (3ª convocação), Mariza dos 

Santos Padoan (3ª convocação), Rosicler Rodrigues da Mota (3ª 

convocação), Sirlene de Oliveira (1ª convocação), Eunice França de 

Oliveira (1ª Convocação) e Ana Neres Ferreira de Carvalho Favaneto 

(1ª convocação) 

                                                           
23 Prova sequer foi corrigida. Conteúdo absolutamente fora da adequação e coerência. 
24 Com nota 0,5 e classificada em posição superior a demais com nota melhor. 
25 Rasura na nota. Inicialmente 0,25 e passou para 2,25 
26 Com nota 0,5 e classificada em posição superior a demais com nota melhor. 
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NENE CREPALDI indicou para aprovação no Processo 

Seletivo 20/15 – bolsistas homem e mulher 13 pessoas, sendo: Maria 

Cristina da Costa Oliveira, Deise Lucia da Silva, Aquiles Vieira, Marcelo 

Baborsa da Silva, Marcos Antonio Codogno Junior, Gercina Ferreira 

Alves, Marcela Mendonça Novello, Edneia de Souza Fagundes Moreira, 

Diva Maria da Silva Machado, Luiz Carlos Ferreira, Adalton Tagliati27, 

Eugenio da Silva Souza, Thiago Barbosa, Everaldo Bezerra Paiva28, 

Francisco Constantino Filho, Aline Santos Moura29. 

NENE CREPALDI indicou para aprovação no Processo 

Seletivo 21/16 – bolsistas homem 4 pessoas, sendo: Antonio Oliveira dos 

Santos (1ª convocação), Marco Antonio Codogno Junior (1ª 

convocação), Luiz Carlos Ferreira, conhecido por “Perninha” (3ª 

convocação) e Henrique Balbino de Moraes (1ª convocação). 

NENE CREPALDI indicou para aprovação no Processo 

Seletivo 23/16 – ACS 1 pessoas, sendo: Ione Nascimento Franciscato (3ª 

convocação). 

 

 

                                                           
27 Comissionado da Câmara Municipal de Carapicuiba, do Gabinete de Nene Crepaldi de 03/01/2013 a 

19/08/14. 
28 Comissionado da Câmara Municipal de Carapicuiba, do Gabinete de Nene Crepaldi de 03/01/2013 a 

19/08/14. 
29 Apreendida na Prefeitura Municipal de Carapicuíba, na sede da Secretaria de Administração, lista 

contendo recibo de retirada das fichas de inscrição de nº 190 a 204, com assinatura de recebimento de 

Orcipal Crepaldi: “Nene – 190 a 204”. E no escritório político de Nene Crepaldi, os canhotos de 

protocolo de 190 a 204, com anotações manuscritas com os nomes dos candidatos, sem assinatura do 

funcionário da Prefeitura (o que indica mesmo que não houve inscrição pessoal daquelas pessoas)  

Apreendidas diversas listas impressas com nomes, nº de inscrição e carga horária de bolsistas, numa 

sequência, com substituições dos nomes. Em uma das listas consta que fora entregue à denunciada Elaine. 

Nesta sequência de listas, Nene Crepaldi chegou a uma lista final de indicados, contendo todos estes 

nomes dos convocados. Nesta lista final, inclusive há indicação de Aline foi indicada no lugar de Marlene 

Aparecida Menosi e Everaldo (assessor de Nene Crepaldi de 03/01/2013 até 19/08/2014) no lugar de 

Jurema Ventura Cancio (assessora de Nene Crepaldi de 03/01/2013 até 19/08/2014). Além disto, nas 

listas iniciais constava que uma das indicações seria Chicão ou Áurea. De fato, na lista final consta que 

Francisco foi indicado no lugar de Áurea Maria dos Anjos Constantino (ambos com o mesmo 

sobrenome). 
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5.3. PAULO XAVIER 

PAULO XAVIER fez indicações em pelo menos 2 

processos seletivos, no total de 12 pessoas, concorrendo para os crimes 

de falsidades de todas as inscrições/provas das 330 pessoas 

convocadas. 

PAULO XAVIER indicou para aprovação no Processo 

Seletivo 32/14 – Agentes Comunitários de Saúde 2 pessoas, sendo: Milton 

Gomes Naves30 e Vania Ferreira Braga31. 

PAULO XAVIER indicou para aprovação no Processo 

Seletivo 20/15 – bolsistas homem e mulher 10 pessoas, sendo: Daniela 

Martins Custodio32, Juranda Bispo Dos Santos, Osvaldo Bastos Dos Santos, 

Maria Elza Ferreira, Francisco Luiz Da Silva, Luiz Miguel De Souza, Adriana 

Aparecida Ervas Viriato, Pedro Do Amaral, Jose Ferreira De Matos, 

Manoel Geraldo De Souza33. 

5.4. ISAC REIS 

ISAC REIS indicou por duas vezes distintas para 

aprovação a pessoa de Vicente Alves dos Santos34, nas seletivas 18/14 – 

                                                           
30 Milton Naves é réu junto com o Vereador no processo criminal 1003698-48.2016.0127, 2ª Vara 

Criminal, por crimes de organização criminosa, falsidade e peculato) 
31 Ambos são ex-assessores de Paulo Xavier e foram exonerados em 19/08/14, após corte do número de 

comissionados por Gabinete determinado pelo TJ. Estão apreendidas as provas destes dois indicados. 

Milton recebeu nota alta, embora tenha apresentado resposta inadequada. Já Vania ficou classificada em 

4º lugar na UBS Ana Estela, mesmo recebendo nota 0,2, de modo que foi classificada em posição melhor 

em detrimento de outros candidatos com notas maiores. 
32 Daniela Martins Custódio é ré junto com o Vereador no processo criminal 1003698-48.2016.0127, 2ª 

Vara Criminal, por crimes de organização criminosa, falsidade e peculato) 
33 Apreendida na Prefeitura Municipal de Carapicuíba, na sede da Secretaria de Administração, lista 

contendo recibo de retirada das fichas de inscrição de nº 342 a 351, com assinatura de recebimento de 

Daniela Martins Custódio: “Daniela PX – 342 a 351”. Daniela já é ré nos autos nº 1003698-

48.2016.8.26.0127, que tramita perante a 2ª Vara Criminal, por usurpação pública de função de assessora 

parlamentar, porquanto, mesmo sem cargo na Câmara de Vereadores, ela desempenhava funções naquela 

casa de leis, no gabinete de Paulo Xavier. A primeira ficha de inscrição nº 342 é justamente de Daniela. 
34 Vicente foi ouvido como testemunha e contou como se davam as indicações no seu caso, disse que há 7 

anos estava sendo indicado para cargos na Prefeitura, por Isac Reis. Contou que conseguiu tal por conta 

de ter colaborado com Isac Reis, então Vereador em Carapicuíba, durante uma obra de melhoria no 

bairro. Embora tenha dito que suas indicações já perdurem por 7 anos, somente foram incluídas na 
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Bolsista (chamado em 2ª convocação) 24/15 – Bolsista (chamado em 1ª 

convocação). Concorreu assim para os crimes de falsidades de todas 

as inscrições/provas das 420 pessoas convocadas. 

5.5. ELIAS CASSUNDÉ 

ELIAS CASSUNDÉ indicou para aprovação no 

Processo Seletivo 32/14 – Agentes Comunitários de Saúde 2 pessoas, 

sendo: Elisandra Alves Fagundes e Luzo França Neto35. Concorreu assim 

para os crimes de falsidades de todas as inscrições/provas das 71 

pessoas convocadas. 

5.6. CARLOS JAPONÊS 

CARLOS JAPONÊS indicou para aprovação no 

Processo Seletivo 32/14 – Agentes Comunitários de Saúde 2 pessoas, 

sendo: José Marisnaldo Galdino Barbosa e José Armando da Silva36. 

Estas pessoas foram na sequencia indicadas para o Processo Seletivo 

16/15 – agente de saúde. 

Concorreu assim para os crimes de falsidades de 

todas as inscrições/provas das 71 pessoas convocadas. 

 

 

                                                                                                                                                                          

denúncia as 2 últimas indicações, uma vez que não foi possível, até o momento, efetuar levantamento dos 

demais processos seletivos, já que não disponíveis no site oficial da Prefeitura. 
35 Ambos são ex-assessores de Elias Cassundé e foram exonerados em 19/08/14, após corte do número de 

comissionados por Gabinete determinado pelo TJ. Estão apreendidas as provas destes dois indicados, nas 

quais sequer há nota atribuída. Além disto, a resposta de ambos é muitíssimo semelhante, indicando 

espécie de “cola”. Luzo respondeu: “orientar e sobre a importância das campanhas de saúde que a cidade 

praciza” (sic). Elisandra respondeu: “orientar os municipes sobre a importância das campanha de saúde 

que a cidade realiza” (sic) 
36 Ambos são ex-assessores de Carlos Japonês desde o início desta legislatura (03/01/2013) e foram 

exonerados em 19/08/14, após corte do número de comissionados por Gabinete determinado pelo TJ. 

Foram então ambos indicados para o a Seletiva 32/14 – ACS, sendo que as provas de ambos estão 

apreendidas e nenhuma delas está com a resposta à pergunta da prova preenchida, o que prova cabalmente 

a fraude. Após, ambos foram indicados para a Seletiva 16/15-AS, sendo que suas inscrições são próximas 

(66 –Armando e 68 – Marisnaldo), assim como suas classificações (3º –Armando e 4º – Marisnaldo). 

Após, José Armando foi alçado a Diretor Parlamentar na Câmara de Vereadores. 
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6. FORMA DA FRAUDE 

Visando a convocação dos indicados pelos 

vereadores, em todos os processos seletivos mencionados, foi formulada 

ordem de classificação que os colocava dentro do número de vagas 

disponíveis. Para tanto, os membros da organização utilizavam os 

seguintes expedientes: 

 Não exigência de formação técnica na área de agente 

comunitário de saúde, em afronta à legislação federal; 

 Atribuição de nota/pontuação correta ao candidato, mas 

homologada classificação que não atendia a isto, como no caso 

de todas as inscrições da Seletiva 24/16 – bolsista mulher. 

Especificamente com relação a este processo seletivo, por sinal, 

embora não se tenha obtido prova, até o momento, de quem 

são os responsáveis pela indicação, a fraude é patente. 

Destacando-se o fato de que ELAINE é quem homologou 

formalmente a classificação, por ato próprio, na condição de 

presidente da comissão de processo seletivo. Em razão disto, à 

apenas ELAINE são imputadas as falsidades. 

 Não atribuição de nota/pontuação ao candidato, como em 

todas os casos da Seletiva 21/16 – bolsista homem. 

 Colocação de candidato em lista não condizente com a opção 

realizada, classificando bolsista 20 horas na lista de 20 horas e 

vice-versa, como ocorreu nas Seletivas 21/16 e 24/16. 

 Atribuição de nota/pontuação incorreta ao candidato, muito 

superior ao que faria jus, como ocorreu no caso de Rosana 

Ferreira, indicada por JEFFERSON MACÊDO para a Seletiva 23/16; 

 Ignorar falta de documentação necessária para a inscrição;  
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 Não exigir o cumprimento de requisitos indispensáveis (como o 

tempo mínimo de 2 anos de residência no município para bolsistas 

e qualificação específica para agentes comunitários de saúde); 

 Preenchimento da prova/inscrições não era feito pelo candidato, 

como ocorreu nos casos de Salvador França e Pedro Gomes da 

Silva, indicados por JEFFERSON MACEDO para a Seletiva 32/14; e 

Maria Eunice da Silva Santos (ou Maria Eunice da Silva Marques) 

indicadas por NENE CEPALDI para a Seletiva 32/14 

 Provas/inscrições não eram preenchidas (especialmente o 

campo da pergunta que constituía a prova); 

 Inexistência de prova/inscrições, como ocorreu no caso de 

Ivanete dos Santos, indicada por JEFFERSON MACEDO para a 

Seletiva 32/14. 

Portanto, os membros da organização criminosa, de 

maneira repartida como já descrito no item referente à “adequação 

típica”, praticaram tantas falsidades quantos foram os convocados. 

Participaram de verdadeiro esquema que permitiu o ingresso de 

apadrinhados políticos na Administração Pública Municipal, mediante 

falsificação de suas inscrições, provas e lançamentos de 

notas/pontuação. 

7. PEDIDOS 

Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência, 

ELAINE CRISTINA PEREIRA, como incursa no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei nº 

12.850/13, por 10 (DEZ) vezes no art. 319 c.c. art. 327, § 2º, do Código 

Penal, e por 1.364 (MIL, TREZENTAS E SESSENTA E QUATRO) vezes no art. 

299, parágrafo único, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do 

Código Penal e EVERALDO FRANCISCO DA SILVA (PROFESSOR 

EVERALDO) como incurso no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13, por 
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06 (seis) vezes no art. 319 c.c. art. 327, § 2º, do Código Penal, e por 1.088 

(MIL E OITENTA E OITO) vezes no art. 299, parágrafo único, do Código 

Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal,  CARLOS ROBERTO 

MENDES PEIXOTO (CARLOS JAPONÊS) e ELIAS FERNANDES CASSUNDÉ 

como incursos no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13, por 9 (NOVE) vezes 

no art. 319 c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, e por 71 

(SETENTA E UMA) vezes no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, 

tudo na forma do art. 69 do Código Penal, ISAC FRANCO DOS REIS 

como incursos no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13 e por 420 

(QUATROCENTOS E VINTE) vezes no art. 299, parágrafo único, do Código 

Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, JEFERSON SOARES DE 

MACEDO (JEFFERSON MACÊDO) como incurso no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 

12.850/13, por 9 (NOVE) vezes no art. 319 c.c. art. 29, caput, ambos do 

Código Penal, e por 677 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE) vezes no art. 299, 

parágrafo único, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código 

Penal, ORCIVAL CREPALDI (NENE CREPALDI) como incurso no art. 2º, § 4º, 

II, da Lei nº 12.850/13, por 9 (NOVE) vezes no art. 319 c.c. art. 29, caput, 

ambos do Código Penal, e por 1.232 (MIL, DUZENTOS E TRINTA E DUAS) 

vezes no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, tudo na forma do 

art. 69 do Código Penal, e PAULO XAVIER DE ALBUQUERQUE como 

incurso no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13, por 9 (NOVE) vezes no art. 

319 c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, e por 330 (TREZENTOS E 

TRINTA) vezes no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, tudo na 

forma do art. 69 do Código Penal. 

Requer-se que, recebida e autuada esta, sejam eles 

citados para apresentação de defesa preliminar, após o que deverá 

haver o prosseguimento normal do feito, com a oitiva das pessoas 

abaixo arroladas e interrogatório, culminando com final condenação, 
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nos termos do art. 394, § 1º, I, do Código de Processo Penal (rito 

ordinário), c.c. Lei nº 11.343/06. 

Rol:  

1. Marcelo José do Prado – Delegado de Polícia 

2. Robson Lopes dos Santos – investigador de polícia SIG 

3. Milton Peixe Junior – investigador de policia SIG 

4. Fabiano de Miranda Silva – funcionário público municipal 

(Prefeitura) 

5. Edilson Xavier – funcionário público municipal (comissão) 

6. Maria Aparecida dos Santos – funcionário público municipal 

(comissão) 

7. Caroline Maria da Silva Lopes  – funcionário público municipal 

(comissão) 

8. William dos Santos Teles  – funcionário público municipal 

(comissão) 

9. Vicente Alves dos Santos 

10. Testemunha protegida 1 

11. Testemunha protegida 2 

12. Milca Santos de Araújo 

13. Lucimara Correa de Lima 

 

Carapicuíba, 19 de agosto de 2016. 

 

CAMILA MOURA E SILVA 

2ª Promotora de Justiça de Carapicuíba 

 

SANDRA REIMBERG 

7ª Promotora de Justiça de Carapicuíba 
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