
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO E SOCIAL

DESPACHO

PJPPS-CAP (SIS-MP INTEGRADO) n.º: 43.0719.0000873/2020-7 
Nº. SEI: 29.0001.0130783.2020-49 
 
Representante: Gabriel Junio Amador 
 
Representadas:  Pessoa a apurar 
 
 
Objeto: Denúncia de suposta irregularidade na nomeação da senhora Maria Aparecida de
Souza, para o cargo de assessor Especial Parlamentar, anteriormente ocupado pelo senhor
Anderson Alves Sene, atual candidato à Prefeito Municipal de São José dos Campos; bem
como de existência de suposto esquema de “rachadinha”, no caso em tela. 
 
 
 
PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 
 

 

Recebida a representação na Promotoria de Just iça do Patrimônio Público e Social
da Capital, a qual narra suposta irregularidade na nomeação da senhora Maria Aparecida de
Souza, para o cargo de assessor Especial Parlamentar, anteriormente ocupado pelo senhor
Anderson Alves Sene, atual candidato à Prefeito Municipal de São José dos Campos, bem
como de existência de suposto esquema de “rachadinha”, no caso em tela, com o objet ivo de
verif icar a plausibilidade jurídica da questão apresentada, bem como os elementos para
ident if icação do invest igado ou do objeto destes autos e, ainda, se estão presentes os
indícios suf icientes de autoria e materialidade do ato ilícito prat icado por agente público, para
melhor formação de convencimento sobre a instauração de inquérito civil, ad cautelam, nos
termos da Súmula nº. 51, do Conselho Superior do Ministério Público1, expeça-se of ício à
Exma. Deputada Estadual Letícia Aguiar, via Procuradoria Geral de Just iça, e ao Sr. Anderson
Sena, com o encaminhamento de cópia dos autos, solicitando, no prazo de 10
(dez) dias úteis,  informações sobre os fatos narrados.  

 

Registre no SIS-MP INTEGRADO. 

  

 

São Paulo, 11 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

PAULO DESTRO 
3° Promotor de Just iça do Patrimônio Público e Social da Capital 

 

Despacho PJ PATRIMONIO PUBLICO 1705229         SEI 29.0001.0130783.2020-49 / pg. 1



 
 
 

Fellipe Wermuth 
Estagiário do Ministério Público 

Documento assinado eletronicamente por Fellipe Wermuth, Estagiário, em 11/12/2020, às
16:40, conforme art. 1º , III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Destro, Promotor de Justiça, em 11/12/2020,
às 16:43, conforme art. 1º , III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador
1705229 e o código CRC 19E67DA3 .
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https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Despacho PJ PATRIMONIO PUBLICO 1705229

