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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

DESPACHO

 

Autos n° 43.0719.0000873/2020-7

 

 

                    Vistos

 

Trata-se de representação, denunciando possíveis irregularidades no ato de nomeação
de Maria Aparecida de Souza, para o cargo de assessor especial parlamentar, anteriormente
ocupado por Anderson Alves Sene, que se desincompatibilizara do cargo comissionado para
concorrer ao mandato de Prefeito,  nas eleições neste município de São José dos Campos.

 
Consta da representação que Anderson Alves Sene,  o qual ocupava o cargo

comissionado de assessor parlamentar junto ao gabinete da Deputada Estadual Letícia Aguiar, teve
que se desincompatibilizar para concorrer nas eleições, sendo que no lugar do mesmo foi nomeada
uma pessoa idosa e sem qualquer experiência para o cargo, a Sra. Maria Aparecida de Souza, a
qual, estaria repassando para Anderson os respectivos vencimentos, no valor de R$ 24.730,88.

 
Ainda segundo a representação, esquema análogo teria ocorrido em relação a outros

cargos comissionados relacionados ao gabinete da Deputada Estadual Letícia Aguiar. Seriam os
casos de Carlos Alberto Favaro, exonerado para concorrer ao mandato de vereador neste município
de São José dos Campos, substituído pelo Sr. Almir Gomes em cargo cujos vencimentos remontam
em R$ 16.277,07; Áureo Farias, exonerado para concorrer ao mandato de vereador neste município
de São José dos Campos, substituído pela Sra. Daniele Bueno da Cunha em cargo cujos
vencimentos remontam em R$ 2.319,17; Agenor Lino, exonerado para concorrer ao mandato de
vereador no município de Jacareí, substituído pelo Sr. Silvio Rodrigues,  em cargo cujos
vencimentos remontam em R$ 6.836,59; e Sandro Mendes, substituído pela Sra. Maria Angélica de
Lima Nogueira em cargo cujos vencimentos remontam em R$ 6.836,59.

 
 
Pois bem, o que se apreende da dinâmica dos fatos relatados é que as supostas

irregularidades noticiadas, popularmente conhecidas no cenário político nacional como a prática das
abjetas “rachadinhas”, relacionam-se, todas elas, a verbas de gabinete e cargos em comissão,  junto
ao Gabinete da Deputada Estadual Letícia Aguiar, sendo irrelevante, para fins de competência e
atribuições, que as exonerações de alguns dos supostos apontados,  participantes, em tese,  do
esquema tenham sido motivadas para a participação em cargos eletivos nesta cidade e comarca.

 
 
Considerando que a sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo se situa na

capital, esta Promotoria de Justiça não detém atribuição para a análise da presente representação.
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Diante do exposto determino:
 
1.Remessa dos presentes autos a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público da

Capital:
 
2.Regularize-se junto ao SIS/MP.
 
 
 
São José dos Campos, 23 de novembro de 2020
 
 
CRISTIANE CARDOSO ROQUE
PROMOTORA DE JUSTIÇA
(acumulando a 7ª PJ)
 
 
 
Vicente Martins de Mello
Analista Jurídico

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE CARDOSO ROQUE, Promotor de Justiça, em
23/11/2020, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.
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