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Aprovado projeto de lei que altera data da eleição e posse da Mesa
Diretora do TJMA

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão aprovaram nesta quarta-feira (23) – em sessão
plenária extraordinária administrativa conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Joaquim Figueiredo
– o Projeto de Lei que altera o caput e o parágrafo 3º do artigo 21 da Lei Complementar n° 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).

Pela nova redação da referida lei, por maioria dos seus membros efetivos e por votação secreta, o Plenário do
Tribunal de Justiça elegerá o presidente da Corte, o vice-presidente, e o corregedor geral de Justiça, na última
sessão plenária do mês de dezembro, dos anos ímpares, dentre seus juízes mais antigos, em número
correspondente aos dos cargos de direção, para mandato de dois anos, proibida a reeleição.

A posse dos eleitos – que será realizada em sessão solene do Plenário da Corte – ocorrerá na última sexta-feira
do mês de abril do ano subsequente ao da eleição.

O projeto de lei será agora encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão e, após
aprovação pelo Parlamento estadual, será encaminhado para sanção do governador do Estado do Maranhão.
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Negado habeas corpus a vice acusado de mandar matar prefeito de
Davinópolis

23 de janeiro de 2019  Celso Almeida  Crime

O desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), negou hoje (23)
um habeas corpus impetrado pela defesa do vice-prefeito de Davinópolis, José Rubem Firmo (PCdoB), o Rubem
Lava Jato.

Ele está preso desde o fim do ano passado, acusado de ser um dos mandantes da morte do prefeito da cidade,
Ivanildo Paiva.

Lava Jato foi inicialmente preso temporariamente, quando, então, seus defensores protocolaram o HC.

Ocorre que, no dia 9 de janeiro, a temporária foi convertida em prisão preventiva, e o pedido do vice-prefeito
acabou perdendo objeto, segundo o magistrado que analisou o caso.

“Observo que os motivos que ensejaram a impetração deste mandamus não mais subsistem, sendo forçoso
reconhecer sua prejudicialidade, ante a superveniência do decreto de prisão preventiva, a qual constitui novo
título prisional. Com essas considerações, julgo monocraticamente prejudicado o presente habeas corpus, por
perda superveniente de objeto”, despachou.

Baixe aqui a íntegra da decisão.
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Governo, TJ e AL do MA descumprem regras de transparência, diz
TCE

23 de janeiro de 2019  Celso Almeida  Maranhão

Governo, TJ e AL do MA descumprem regras de transparÃªncia, diz TCEAvaliação mais recente do Tribunal de
Contas do Estado (TCE), aberta ao cidadão numa página especial do portal institucional do órgão de controle e
fiscalização, revela que os três Poderes do Estado Maranhão (Executivo, Judiciário e Legislativo) fecharam o
ano de 2018 e ainda permanecem descumprindo a Lei Complementar nº 131/2009, a chamada Lei da
Transparência.

De acordo com o estudo, o Governo, o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa do Maranhão foram
classificados como descumpridores da legislação por haverem deixado de dar publicidade, em seus respectivos
Portal da Transparência, a diversas informações consideradas obrigatórias.
Em todos, concluem os auditores de controle externo do TCE, há em comum o descumprimento em relação a
tempestividade das informações, critério essencial para que o cidadão possa acompanhar como é movimentado
o dinheiro público, por receitas e despesas com a folha de pagamento e contratos, por exemplo. Pela norma,
essas informações devem estar disponibilizadas ao público no prazo de até trinta dias.

Os três Poderes do Estado são comandados, respectivamente, pelo governador Flávio Dino (PCdoB),
desembargador Joaquim Figueiredo e deputado Othelino Neto (PCdoB).

O Governo do Maranhão, apontado dos três como o que mais deixou de cumprir as regras de transparência,
também não disponibiliza os relatórios de gestão — Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório
de Gestão Fiscal (RGF). Também foi constatado a falta de compatibilidade entre os dados da execução
orçamentária disponibilizados no Portal da Transparência e os relatórios da Gestão Fiscal encaminhados à
Ferramenta Informatizada de Gestão Responsável (Finger) do tribunal.

A avaliação do TCE maranhense no Portal da Transparência de todos os jurisdicionados do estado, inclusive
prefeituras e câmaras, teve início em 2016, restringindo-se inicialmente apenas à informação sobre o
descumprimento da Lei da Transparência na Certidão Eletrônica do Tribunal.

A partir de 2017, porém, em razão de acordo de cooperação técnica envolvendo a Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Instituto Rui Barbosa (IRB), Controladoria-Geral da União (CGU) e o
Ministério Público Estadual (MP) e Federal (MPF), o resultado das avaliações passou a ser compartilhado
diretamente com o sistema de convênios Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv), do
governo federal.

Pela lei, a confirmação de que há falta de transparência com a coisa pública, dentre outras punições, impede a
gestão de Dino de celebrar convênios com entes federais.

Fonte: Atual7
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Determinado afastamento do presidente da Câmara a pedido do
MPMA
 

Promotorias de Acailandia
Nesta ultima  segunda-feira, 21, a Justiça determinou o imediato afastamento do cargo o presidente da Câmara
Municipal de Açailândia, Josibeliano Chagas Farias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. O cumprimento de
decisão que afastava o vereador havia sido pedido pela 1ª Promotoria de Justiça de Açailândia na última
sexta-feira, 18. O pedido foi feito pelo promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira, que responde pela
Promotoria.

Uma liminar para que o presidente do Legislativo Municipal fosse afastado das funções até o julgamento final
de uma Ação Civil Pública (ACP) por improbidade administrativa já tinha sido deferida pela 1ª Vara de
Açailândia. Em 19 de dezembro de 2018, a decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

Josibeliano Farias, no entanto, foi reeleito para a presidência da Câmara no biênio 2019 - 2020, estando no
exercício das funções.

ENTENDA O CASO
A 1ª Promotoria de Justiça de Açailândia ingressou, em 4 de setembro, com uma Ação Civil Pública contra o
presidente da Câmara de Vereadores do município, Josibeliano Chagas Farias, conhecido como Ceará; Regina
Maria da Silva e Sousa, chefe do Departamento Administrativo da Câmara; Wener Roberto dos Santos Moraes,
pregoeiro; a empresa A N M da Silva Supermercados ME e o seu representante, Marcos Paulo Andrade Silva.

A Ação baseia-se em dois contratos assinados com a empresa, com valores de R$ 145.483,27 e R$ 174.372,56.
Em 2017, o mercadinho, constituído em 2016 e com apenas R$ 10 mil de capital social, foi o principal
fornecedor da Câmara Municipal de Açailândia.

As investigações do Ministério Público apontaram uma série de irregularidades, desde a realização dos
processos licitatórios até a suposta entrega dos produtos. No contrato de material de escritório, por exemplo,
estão incluídos itens como 10 caixas de disquetes de computador, 1 mil lápis e 50 mil fotocópias.

Em inspeção realizada pela Promotoria, antes da proposição da ACP, verificou-se que o fornecedor conta
apenas com duas impressoras de uso doméstico (que seriam utilizadas para o fornecimento de 50 mil fotocópias)
e, dos itens constantes do contrato, tinha em estoque apenas lápis, canetas e borrachas.

Outra inspeção foi realizada na sede da Câmara, em 2 de março de 2018, para verificar a existência dos bens
duráveis supostamente adquiridos, como 10 saboneteiras plásticas, que não foram encontradas. Havia apenas
duas, antigas, apesar da sede do Legislativo Municipal ter sete banheiros. De 20 grampeadores, nenhum foi
encontrado e das três fragmentadoras de papel que teriam sido entregues, foi encontrada em uso somente uma,
de modelo diferente e em avançado estado de uso.



Outros itens não encontrados foram 200 baterias de 9 volts, três garrafas térmicas, 100 bobinas para fax, 100
disquetes, 60 fitas para impressora, porta-copos, pranchetas, quadro branco entre outros itens. De acordo com
a chefe do Setor Financeiro da Câmara de Vereadores, blocos de cheques (100 adquiridos) e recibos de salários
(6), que também são itens faltantes, há muito tempo não são utilizados, pois o sistema é informatizado. Ainda
entre os itens não mais utilizados, além de disquetes de computador, estão 60 fitas VHS.

Informações solicitadas à Secretaria de Estado da Fazenda mostraram que a empresa A N M da Silva
Supermercados ME teve, em 2017, uma entrada de mercadorias de pouco mais de R$ 150 mil. Já a saída foi de
quase o triplo desse valor (R$ 433.570,68). "Por si, esses documentos denotam que a referida empresa não
dispunha de estoque para o fornecimento dos produtos licitados à Câmara Municipal de Açailândia", observou,
na Ação, a promotora de justiça Glauce Mara Lima Malheiros.

LICITAÇÃO
Ainda na fase de pesquisa de preços que embasou os dois pregões presenciais supostamente vencidos pela A N
M da Silva Supermercados ME, foram utilizadas cotações de quatro empresas. Todas elas afirmaram não ter
fornecidos os documentos. Além disso, em três delas as pessoas que teriam assinado as cotações não são
conhecidas por seus representantes e, em uma delas, foi tentada a falsificação da assinatura da responsável.
Além disso, foram praticados preços superfaturados em diversos itens.

Outro ponto que chamou a atenção do Ministério Público foram as quantidades exorbitantes de produtos
adquiridos. De açúcar, por exemplo, foram três mil quilos; de papel A4, 3 mil resmas, o que representa 1,5
milhão de folhas; e de refrigerantes, 3 mil litros.

Comparativamente, a ata de registro de preços do Supremo Tribunal Federal, com 1738 servidores e com
processos judiciais de todo o país, para a compra de papel previa 4 mil resmas. No mesmo ano, a Câmara
Municipal de Açailândia, com cerca de 100 servidores, incluindo os vereadores, teria adquirido 3 mil resmas de
papel.

A promotora Glauce Malheiros observou, ainda, que os dois contratos foram aditivados em 25%, o que aumenta,
ainda mais, a quantidade de produtos adquiridos.

PEDIDOS
Além do afastamento de Josibeliano Chagas Farias, o Ministério Público também garantiu, em medida liminar, a
indisponibilidade dos bens dos envolvidos até o valor necessário ao ressarcimento aos cofres públicos.

Se condenados por improbidade administrativa, os envolvidos estarão sujeitos a penalidades como o
ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa de até duas vezes o
valor do dano e proibição de contratar ou receber benefícios do Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Quanto à empresa A N M da Silva Supermercados ME, o Ministério Público requereu que seja reconhecida a
prática de atos lesivos à administração pública previstos na Lei Anticorrupção (12.846/2013). Entre as
penalidades previstas estão a perda dos bens, direitos ou valores que representem vantagem obtida da infração,
suspensão ou interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica e proibição de
receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas ou
controladas pelo poder público, pelo prazo de um a cinco anos.

"Deve ser considerado que a punição deve ser duplicada, pois se trata de dois procedimentos licitatórios e dois
contratos, todos viciados de ilegalidades", observou, na Ação, Glauce Malheiros.



ESFERA PENAL
Além da Ação Civil Pública, Josibeliano Chagas Farias, Regina Maria da Silva e Sousa e Marcos Paulo Andrade
Silva também são alvo de Denúncia proposta pela 1ª Promotoria de Justiça de Açailândia, ainda em 4 de
setembro.

Os três foram denunciados, por duas vezes, pelo crime de peculato, cuja pena é de reclusão, de dois a doze anos,
e multa. Também foi pedida a reparação do dano ao erário, no valor de R$ 281.833,07.

Redação: Rodrigo Freitas (CCOM-MPMA)
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Presidente Othelino Neto prestigia abertura do Ano Judiciário de
2019

Othelino Neto durante início do ano judiciário 2019.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta quarta-feira (23), da
abertura do Ano Judiciário de 2019. A sessão especial aconteceu no Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) e foi conduzida pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente da Corte judiciária.

“É muito importante o reinício dos trabalhos do Poder Judiciário, agora com suas sessões ordinárias. Para mim
é um prazer participar, reforçando essa relação institucional harmônica entre os poderes constituídos, o
Legislativo, o Judiciário e o Executivo”, destacou Othelino Neto.

Durante a abertura dos trabalhos, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos elencou propostas de
melhorias da prestação jurisdicional em 2019, entre outros pontos. Ele também reforçou o compromisso da
Corte de Justiça com a sociedade.

“As perspectivas são as melhores, embora saibamos que tivemos um ano difícil, face à conjuntura nacional, e
isso repercute nos estados e municípios. Mas, o Poder Judiciário, juntamente com os eminentes
desembargadores, juízes e servidores, tem procurado dar ênfase para que façamos uma administração voltada à
sociedade”, assinalou o presidente do TJMA.

O secretário-chefe da Casa Civil e deputado estadual eleito, Marcelo Tavares, representando o governador
Flávio Dino (PCdoB), pontuou que toda a sociedade precisa do trabalho do Poder Judiciário. “É um trabalho
extremamente importante para a população. Tenho certeza que a convicção do Judiciário é fazer o melhor
trabalho possível durante o ano de 2019 para a sociedade maranhense”, completou.
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Aprovado projeto de lei que altera a data da eleição e da posse da
Mesa Diretora do TJMA

Desembargador José Joaquim.

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão aprovaram nesta quarta-feira (23) – em sessão
plenária extraordinária administrativa conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Joaquim Figueiredo
– o Projeto de Lei que altera o caput e o parágrafo 3º do artigo 21 da Lei Complementar n° 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).

Pela nova redação da referida lei, por maioria dos seus membros efetivos e por votação secreta, o Plenário do
Tribunal de Justiça elegerá o presidente da Corte, o vice-presidente, e o corregedor-geral da Justiça dentre seus
juízes mais antigos, em número correspondente aos dos cargos de direção, para mandato de dois anos, proibida
a reeleição. A eleição ocorre na última sessão plenária do mês de dezembro dos anos ímpares.

A posse dos eleitos – que será realizada em sessão solene do Plenário da Corte – ocorrerá na última sexta-feira
do mês de abril do ano subsequente ao da eleição.

O projeto de lei será agora encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão e, após
aprovação pelo Parlamento estadual, será encaminhado para sanção do governador do Estado do Maranhão.
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TJ NEGA HABEAS CORPUS A VICE ACUSADO DE MANDAR MATAR
PREFEITO DE DAVINÓPOLIS

O desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), negou hoje (23)
um habeas corpus impetrado pela defesa do vice-prefeito de Davinópolis, José Rubem Firmo (PCdoB), o Rubem
Lava Jato. Ele está preso desde o fim do ano passado, acusado de ser um dos mandantes da morte do prefeito
da cidade, Ivanildo Paiva ... Continue lendo... →

http://www.blogdodesa.com.br/x/tj-nega-habeas-corpus-a-vice-acusado-de-mandar-matar-prefeito-de-davinopolis/
http://www.blogdodesa.com.br/x/tj-nega-habeas-corpus-a-vice-acusado-de-mandar-matar-prefeito-de-davinopolis/
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Aprovado projeto de lei que altera data da eleição da Mesa Diretora
do TJMA

Publicado em 23 de janeiro de 2019 às 19:00 | Comentar

Desembargador José Joaquim, presidente do TJMA

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão aprovaram nesta quarta-feira (23) – em sessão
plenária extraordinária administrativa conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Joaquim Figueiredo
– o Projeto de Lei que altera o caput e o parágrafo 3º do artigo 21 da Lei Complementar n° 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).

Pela nova redação da referida lei, por maioria dos seus membros efetivos e por votação secreta, o Plenário do
Tribunal de Justiça elegerá o presidente da Corte, o vice-presidente, e o corregedor-geral da Justiça, na última
sessão plenária do mês de dezembro, dos anos ímpares, dentre seus juízes mais antigos, em número
correspondente aos dos cargos de direção, para mandato de dois anos, proibida a reeleição.

A posse dos eleitos – que será realizada em sessão solene do Plenário da Corte – ocorrerá na última sexta-feira
do mês de abril do ano subsequente ao da eleição.

O projeto de lei será agora encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão e, após
aprovação pelo Parlamento estadual, será encaminhado para sanção do governador do Estado do Maranhão.
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Desembargador Luiz Gonzaga assume presidência da 6ª Câmara
Cível do TJMA

Publicado em 24 de janeiro de 2019 às 13:00 | Comentar

O desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho é o novo presidente da 6ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de
Justiça do Maranhão, para o ano de 2019.

Também integram a Câmara, os desembargadores Anildes Cruz e José Jorge Figueiredo dos Anjos.

As sessões da Câmara ocorrem sempre às quintas-feiras, a partir das 9h, na Sala das Sessões Cíveis, no 1º
andar do prédio sede do TJMA, na Praça Pedro II.
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Vídeo: Cabra macho! Presidente do TJ do Maranhão dá número de
celular pessoal para telespectadores

quinta-feira, janeiro 24, 2019 | Publicado e Atualizado por Redação

“Este é funcional, mas se quiser o pessoal, está aqui” disse o Presidente José Joaquim 

O Desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, concedeu
entrevista ao Bom Dia Mirante, na manhã da última quarta-feira (23), e falou da abertura oficial do ano
judiciário 2019, que se iniciou ontem.
José Joaquim foi bastante seguro durante toda entrevista, na qual entregou ao Programa de TV, um relatório de
sua gestão do exercício do ano passado (2018). Segundo o presidente do TJ, dos 21 temas a serem discutidos
pelo Tribunal, já foram efetivamente executados 19.
Entre suas ações ele destacou dois pontos, o primeiro foi acerca da humanização do Tribunal de Justiça com o
claro intuito de levar o poder judiciário mais próximo da sociedade (eficácia e celeridade nos julgamentos),
aonde o Tribunal está  garantido entre os quatro melhores do Brasil e o segundo do Nordeste. O segundo foi o
recebimento do “Selo Ouro” do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e está entre os melhores do País.
Mas de toda a importante entrevista, um fato que chamou atenção foi quando o Presidente disse que o
telespectador que quisesse maiores esclarecimentos poderia ligar para o celular dele.
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Aprovado projeto de lei que altera data da eleição e posse da Mesa
Diretora do TJMA
 

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão aprovaram nesta quarta-feira (23) - em sessão
plenária extraordinária administrativa conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Joaquim Figueiredo
- o Projeto de Lei que altera o caput e o parágrafo 3º do artigo 21 da Lei Complementar n° 14, de 17 de
dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).

Pela nova redação da referida lei, por maioria dos seus membros efetivos e por votação secreta, o Plenário do
Tribunal de Justiça elegerá o presidente da Corte, o vice-presidente, e o corregedor geral de Justiça, na última
sessão plenária do mês de dezembro, dos anos ímpares, dentre seus juízes mais antigos, em número
correspondente aos dos cargos de direção, para mandato de dois anos, proibida a reeleição.

A posse dos eleitos - que será realizada em sessão solene do Plenário da Corte - ocorrerá na última sexta-feira
do mês de abril do ano subsequente ao da eleição.

O projeto de lei será agora encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão e, após
aprovação pelo Parlamento estadual, será encaminhado para sanção do governador do Estado do Maranhão.

O post Aprovado projeto de lei que altera data da eleição e posse da Mesa Diretora do TJMA apareceu primeiro
em Blog do Gláucio Ericeira.
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Rubem LavaJato tenta retornar a prefeitura de Davinópolis

Parecer do relator nega Habeas Corpus para soltura e retorno ao
cargo de prefeito de Rubem LavaJato

O desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, relator do pedido de Habeas Corpus solicitado pelo
vice-prefeito afastado e preso, José Rubem Firmo, mais conhecido por Rubem LavaJato, não acatou o pedido
observando a questão dos argumentos da prisão (veja na imagem abaixo da postagem). A decisão foi publicada
na manhã de hoje (23).

Rubem solicitou o HC antes da prisão temporária e argumentava a necessidade de retornar ao cargo de prefeito
do município de Davinopolis, por ser réu primário, ter residência fixa e trabalho lícito, além disso, o excesso de
prazo da prisão preventiva, posteriormente transformada em temporária.

Rubem é acusado de arquitetar com outros 6 individuos a morte do prefeito de Davinópolis Ivanildo Paiva,
crime ocorrido em Dezembro/2018. Desde o dia 31/12 Rubem esta encarcerado por conta do crime. 

O pedido de recondução ao cargo, porém, mantém atento o prefeito em exercício Coquinho e a câmara de
vereadores, principalmente pelo fato de ambos ainda não expressar qualquer vontade de exterminar qualquer
possibilidade de Rubem retornar ao cargo. O crime chocou a região e a cidade de Davinópolis, mas o que mais
incomoda a população é falta de explicações do prefeito Coquinho. De fato o cargo mais ambicionado pela micro
politica é o de prefeito, no qual coquinho vem surfando na onda. O que não é calculado ainda, são os prejuízos
que seriam se caso Rubem solto, retornasse ao cargo de prefeito.

A câmara de vereadores de Davinópolis se mantém em silêncio ensurdecedor, mas terá que retomar as pautas
ao fim do recesso legislativo. Agora cabe ao parlamento tocar os interesses da população ou se servir dos
interesses próprios [pessoais], deixando de lado a Lei orgânica que tem como objetivo manter a ordem
democrática do município.
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TJ nega habeas corpus a vice acusado de mandar matar prefeito de
Davinópolis

 

O desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), negou hoje (23)
um habeas corpus impetrado pela defesa do vice-prefeito de Davinópolis, José Rubem Firmo (PCdoB), o Rubem
Lava Jato.

Ele está preso desde o fim do ano passado, acusado de ser um dos mandantes da morte do prefeito da cidade,
Ivanildo Paiva.

Lava Jato foi inicialmente preso temporariamente, quando, então, seus defensores protocolaram o HC.

Ocorre que, no dia 9 de janeiro, a temporária foi convertida em prisão preventiva, e o pedido do vice-prefeito
acabou perdendo objeto, segundo o magistrado que analisou o caso.

"Observo que os motivos que ensejaram a impetração deste mandamus não mais subsistem, sendo forçoso
reconhecer sua prejudicialidade, ante a superveniência do decreto de prisão preventiva, a qual constitui novo
título prisional. Com essas considerações, julgo monocraticamente prejudicado o presente habeas corpus, por
perda superveniente de objeto", despachou.
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Davinopolis: vice acusado de mandar matar prefeito tem HC
negado

por Jorge Aragão
23 jan 2019

O prefeito afastado da cidade de Davinopolis, José Rubem Firmo, conhecido como Rubem Lava Jato, preso no
fim de 2018, acusado de ter sido o mandante do assassinato do prefeito da cidade, Ivanildo Paiva, executado no
início de novembro, tentou um habeas corpus, mas não logrou êxito.

O habeas corpus foi negado pela 2ª Câmara Criminal, através de uma decisão monocrática do desembargador
José Luiz Oliveira Almeida. Clique aqui para ter acesso ao habeas corpus.

A Polícia Civil do maranhão assegura que por conta de dívidas e acordos descumpridos, o então vice-prefeito
Rubem Lava Jato teria ordenado a morte de Ivanildo Paiva. Com a prisão de Rubem, a polícia considerou o caso
elucidado.
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Presidente Othelino Neto prestigia abertura do Ano Judiciário de
2019

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta quarta-feira (23), da
abertura do Ano Judiciário de 2019. A sessão especial aconteceu no Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) e foi conduzida pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente da Corte judiciária.

"É muito importante o reinício dos trabalhos do Poder Judiciário, agora com suas sessões ordinárias. Para mim
é um prazer participar, reforçando essa relação institucional harmônica entre os poderes constituídos, o
Legislativo, o Judiciário e o Executivo", destacou Othelino Neto.

Durante a abertura dos trabalhos, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos elencou propostas de
melhorias da prestação jurisdicional em 2019, entre outros pontos. Ele também reforçou o compromisso da
Corte de Justiça com a sociedade.

"As perspectivas são as melhores, embora saibamos que tivemos um ano difícil, face à conjuntura nacional, e
isso repercute nos estados e municípios. Mas, o Poder Judiciário, juntamente com os eminentes
desembargadores, juízes e servidores, tem procurado dar ênfase para que façamos uma administração voltada à
sociedade", assinalou o presidente do TJMA.

O secretário-chefe da Casa Civil e deputado estadual eleito, Marcelo Tavares, representando o governador
Flávio Dino (PCdoB), pontuou que toda a sociedade precisa do trabalho do Poder Judiciário. "É um trabalho
extremamente importante para a população. Tenho certeza que a convicção do Judiciário é fazer o melhor
trabalho possível durante o ano de 2019 para a sociedade maranhense", completou.
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Presidente Othelino Neto prestigia abertura do Ano Judiciário de
2019

23 de janeiro de 2019PolíticaMarcelo Vieira

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta quarta-feira (23), da
abertura do Ano Judiciário de 2019. A sessão especial aconteceu no Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) e foi conduzida pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente da Corte judiciária.

“É muito importante o reinício dos trabalhos do Poder Judiciário, agora com suas sessões ordinárias. Para mim
é um prazer participar, reforçando essa relação institucional harmônica entre os poderes constituídos, o
Legislativo, o Judiciário e o Executivo”, destacou Othelino Neto.

Durante a abertura dos trabalhos, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos elencou propostas de
melhorias da prestação jurisdicional em 2019, entre outros pontos. Ele também reforçou o compromisso da
Corte de Justiça com a sociedade.

“As perspectivas são as melhores, embora saibamos que tivemos um ano difícil, face à conjuntura nacional, e
isso repercute nos estados e municípios. Mas, o Poder Judiciário, juntamente com os eminentes
desembargadores, juízes e servidores, tem procurado dar ênfase para que façamos uma administração voltada à
sociedade”, assinalou o presidente do TJMA.

O secretário-chefe da Casa Civil e deputado estadual eleito, Marcelo Tavares, representando o governador
Flávio Dino (PCdoB), pontuou que toda a sociedade precisa do trabalho do Poder Judiciário. “É um trabalho
extremamente importante para a população. Tenho certeza que a convicção do Judiciário é fazer o melhor
trabalho possível durante o ano de 2019 para a sociedade maranhense”, completou.
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Presidente Othelino Neto prestigia abertura do Ano Judiciário de
2019

Publicado em janeiro 23, 2019 por Paulo Roberto

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou da abertura do Ano
Judiciário de 2019. A sessão especial aconteceu no Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e foi
conduzida pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente da Corte judiciária.

“É muito importante o reinício dos trabalhos do Poder Judiciário, agora com suas sessões ordinárias. Para mim
é um prazer participar, reforçando essa relação institucional harmônica entre os poderes constituídos, o
Legislativo, o Judiciário e o Executivo”, destacou Othelino Neto.

Durante a abertura dos trabalhos, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos elencou propostas de
melhorias da prestação jurisdicional em 2019, entre outros pontos. Ele também reforçou o compromisso da
Corte de Justiça com a sociedade.

“As perspectivas são as melhores, embora saibamos que tivemos um ano difícil, face à conjuntura nacional, e
isso repercute nos estados e municípios. Mas, o Poder Judiciário, juntamente com os eminentes
desembargadores, juízes e servidores, tem procurado dar ênfase para que façamos uma administração voltada à
sociedade”, assinalou o presidente do TJMA.

O secretário-chefe da Casa Civil e deputado estadual eleito, Marcelo Tavares, representando o governador
Flávio Dino (PCdoB), pontuou que toda a sociedade precisa do trabalho do Poder Judiciário. “É um trabalho
extremamente importante para a população. Tenho certeza que a convicção do Judiciário é fazer o melhor
trabalho possível durante o ano de 2019 para a sociedade maranhense”, completou.
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Presidente Othelino Neto prestigia abertura do Ano Judiciário de
2019

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta quarta-feira (23), da
abertura do Ano Judiciário de...

Por: Vandoval Rodrigues
Data de publicação: 24 de janeiro de 2019

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, nesta quarta-feira (23), da
abertura do Ano Judiciário de 2019. A sessão especial aconteceu no Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) e foi conduzida pelo desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente da Corte judiciária.

“É muito importante o reinício dos trabalhos do Poder Judiciário, agora com suas sessões ordinárias. Para mim
é um prazer participar, reforçando essa relação institucional harmônica entre os poderes constituídos, o
Legislativo, o Judiciário e o Executivo”, destacou Othelino Neto.

Durante a abertura dos trabalhos, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos elencou propostas de
melhorias da prestação jurisdicional em 2019, entre outros pontos. Ele também reforçou o compromisso da
Corte de Justiça com a sociedade.

“As perspectivas são as melhores, embora saibamos que tivemos um ano difícil, face à conjuntura nacional, e
isso repercute nos estados e municípios. Mas, o Poder Judiciário, juntamente com os eminentes
desembargadores, juízes e servidores, tem procurado dar ênfase para que façamos uma administração voltada à
sociedade”, assinalou o presidente do TJMA.

O secretário-chefe da Casa Civil e deputado estadual eleito, Marcelo Tavares, representando o governador
Flávio Dino (PCdoB), pontuou que toda a sociedade precisa do trabalho do Poder Judiciário. “É um trabalho
extremamente importante para a população. Tenho certeza que a convicção do Judiciário é fazer o melhor
trabalho possível durante o ano de 2019 para a sociedade maranhense”, completou.
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Aprovado projeto de lei que altera data da eleição e posse da Mesa
Diretora do TJMA.

POR PORTAL DO MUNIM · 24 DE JANEIRO DE 2019

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão.

MARANHÃO – Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão aprovaram nesta quarta-feira (23) – em
sessão plenária extraordinária administrativa conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Joaquim
Figueiredo – o Projeto de Lei que altera o caput e o parágrafo 3º do artigo 21 da Lei Complementar n° 14, de 17
de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão).

Pela nova redação da referida lei, por maioria dos seus membros efetivos e por votação secreta, o Plenário do
Tribunal de Justiça elegerá o presidente da Corte, o vice-presidente, e o corregedor geral de Justiça, na última
sessão plenária do mês de dezembro, dos anos ímpares, dentre seus juízes mais antigos, em número
correspondente aos dos cargos de direção, para mandato de dois anos, proibida a reeleição.

A posse dos eleitos – que será realizada em sessão solene do Plenário da Corte – ocorrerá na última sexta-feira
do mês de abril do ano subsequente ao da eleição.

O projeto de lei será agora encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão e, após
aprovação pelo Parlamento estadual, será encaminhado para sanção do governador do Estado do Maranhão.
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TJ nega habeas corpus a vice acusado de mandar matar prefeito de
Davinópolis.

POR PORTAL DO MUNIM · 24 DE JANEIRO DE 2019

Mandante vice-prefeito de Davinópolis, José Rubem Firmo (PCdoB), o Rubem Lava Jato.

DAVINOPÓLIS/MA – O desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), negou hoje (23) um habeas corpus impetrado pela defesa do vice-prefeito de Davinópolis, José Rubem
Firmo (PCdoB), o Rubem Lava Jato. Ele está preso desde o fim do ano passado, acusado de ser um dos
mandantes da morte do prefeito da cidade, Ivanildo Paiva.

Lava Jato foi inicialmente preso temporariamente, quando, então, seus defensores protocolaram o HC. Ocorre
que, no dia 9 de janeiro, a temporária foi convertida em prisão preventiva, e o pedido do vice-prefeito acabou
perdendo objeto, segundo o magistrado que analisou o caso.

“Observo que os motivos que ensejaram a impetração deste mandamus não mais subsistem, sendo forçoso
reconhecer sua prejudicialidade, ante a superveniência do decreto de prisão preventiva, a qual constitui novo
título prisional. Com essas considerações, julgo monocraticamente prejudicado o presente habeas corpus, por
perda superveniente de objeto”, despachou.
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Negado habeas corpus a vice acusado de mandar matar prefeito

Por Isaías Rocha  23/01/2019, às 18:49

Vereadores querem a cassação do mandato de Rubem Firmo em Davinópolis — Foto: Reprodução

O desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), negou hoje (23)
um habeas corpus impetrado pela defesa do vice-prefeito de Davinópolis, José Rubem Firmo (PCdoB), o Rubem
Lava Jato.

Ele está preso desde o fim do ano passado, acusado de ser um dos mandantes da morte do prefeito da cidade,
Ivanildo Paiva.

Lava Jato foi inicialmente preso temporariamente, quando, então, seus defensores protocolaram o HC.

Ocorre que, no dia 9 de janeiro, a temporária foi convertida em prisão preventiva, e o pedido do vice-prefeito
acabou perdendo objeto, segundo o magistrado que analisou o caso.

“Observo que os motivos que ensejaram a impetração deste mandamus não mais subsistem, sendo forçoso
reconhecer sua prejudicialidade, ante a superveniência do decreto de prisão preventiva, a qual constitui novo
título prisional. Com essas considerações, julgo monocraticamente prejudicado o presente habeas corpus, por
perda superveniente de objeto”, despachou.
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Aprovado projeto de lei que altera a data da eleição e posse da
Mesa Diretora do TJ

Se aprovadas na Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governador Flávio Dino, novas regras serão válidas
para a sucessão do presidente da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo

24/01/2019

Aprovado projeto de lei que altera a data da eleição e posse da Mesa Diretora do TJ
Se sancionadas, mudanças valem para sucessão do presidente José Joaquim (Divulgação)

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão aprovaram ontem, em sessão plenária extraordinária
administrativa conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Joaquim Figueiredo, o projeto de lei que
altera o caput e o parágrafo 3º do artigo 21 da Lei Complementar n° 14, de 17 de dezembro de 1991, o Código
de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão.
A aprovação ocorreu em votação secreta, por maioria dos membros do TJ.
Segundo o novo texto do dispositivo, o pleno do Tribunal de Justiça elegerá o presidente da Corte, o
vice-presidente e o corregedor-geral de Justiça na última sessão plenária do mês de dezembro, dos anos
ímpares, dentre seus juízes mais antigos, em número correspondente aos dos cargos de direção, para mandato
de dois anos, proibida a reeleição.
Assim, a eleição deste ano, que ocorreria em outubro, fica adiada em dois meses.
Já a posse da Mesa Diretora eleita – que será realizada em sessão solene do Pleno – ocorrerá na última
sexta-feira do mês de abril do ano subsequente ao da eleição, não mais em dezembro do mesmo ano da eleição.
O projeto de lei será agora encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa do Maranhão e, após
aprovação pelos parlamentares, será encaminhado para sanção do governador do Maranhão, Flávio Dino
(PCdoB).

Sucessão
As novas regras, assim que aprovadas pela AL e sancionadas pelo chefe do Executivo, passam a valer já para a
sucessão do atual presidente da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
Além dele, compõem a atual Mesa os desembargadores Lourival Serejo (vice-presidente) e Marcelo Carvalho
Silva (corregedor-geral da Justiça).
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Davinópolis: Justiça nega habeas corpus ao vice-prefeito

José Rubem Firmo é apontado como mandante da morte do prefeito Ivanildo Paiva ocorrido em novembro do
ano passado; ele e mais cinco estão presos

ISMAEL ARAÚJO

24/01/2019

Davinópolis: Justiça nega habeas corpus ao vice-prefeito

DAVINÓPOLIS - O Tribunal de Justiça do Maranhão negou o habeas corpus impetrado pela defesa do
vice-prefeito de Davinópolis, José Rubem Firmo, o Rubens Lava Jato. De acordo com a polícia, ele e os militares
Francisco de Assis Bezerra Soares, o Tita; Willame Nascimento Silva; e os civis, José Denilson Feitosa
Guimarães, o Boca Rica; Douglas Silva Barbosa e José Antônio Messias, o Messias do Pneu Zero, estão presos
acusados pela morte do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva. Esse crime ocorreu no dia 10 de novembro do
ano passado, na zona rural dessa cidade.

O indeferimento do habeas corpus foi assinado no último dia 22 pelo desembargador José Luiz Almeida.
Segundo o magistrado, no dia 9 de janeiro deste ano a prisão temporária de Rubens Lava Jato foi convertida em
prisão preventiva, então, os motivos alegados pela defesa não mais subsistem e sendo forçoso reconhecer
algum tipo de prejudicialidade.

A defesa do acusado tinha alegado que o vice-prefeito de Davinópolis está preso desde o dia 31 de dezembro do
ano passado em cumprimento de mandado de prisão temporária, possui residência fixa e já foram cumpridos os
mandados de busca e apreensão, assim como já houve a quebra de sigilos telefônicos.

Inquérito

A polícia entregou no último dia 17, no cartório de distribuição no Fórum Henrique de La Roque Almeida, em
Imperatriz, o inquérito que investigou o assassinato de Ivanildo Paiva. Segundo a polícia, cerca de R$ 200 mil
teria sido o valor cobrado pelos executores desse crime. A motivação seria de cunho político e econômico. Seis
pessoas estão presas suspeitas de envolvimento no episódio.

Ainda de acordo com a polícia, Rubem Firmo e José Messias estão sendo acusados como os mandantes desse
crime. Enquanto, José Denilson teria contratado por aproximadamente R$ 200 mil os militares Francisco de
Assis e Willame Silva para assassinarem o prefeito Ivanildo Paiva. Quanto a Douglas Silva, ele teria emprestado
um veículo aos executores.

Ivanildo Paiva foi encontrado morto com perfurações de sete tiros e com os pés e mãos amarrados em uma área
de matagal, na zona rural de Davinópolis, no dia 11 de novembro do ano passado. No dia anterior, dois homens
foram até a chácara da vítima, nessa localidade, e teriam perguntado ao caseiro, onde encontrariam terras



naquela região para comprar. Eles chegaram a pedir informações sobre o prefeito.
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Desembargador Luiz Gonzaga assume presidência da 6ª Câmara
Cível do TJMA

24/01/2019 15:53:56

 

O desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho é o novo presidente da 6ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de
Justiça do Maranhão, para o ano de 2019.

Também integram a Câmara, os desembargadores Anildes Cruz e José Jorge Figueiredo dos Anjos.

As sessões da Câmara ocorrem sempre às quintas-feiras, a partir das 9h, na Sala das Sessões Cíveis, no 1º
andar do prédio sede do TJMA, na Praça Pedro II.
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TJ nega habeas corpus a vice acusado de mandar matar prefeito

O prefeito afastado da cidade de Davinopolis, José Rubem Firmo, conhecido como Rubem Lava Jato, preso no
fim de 2018, acusado de ter sido o mandante do assassinato do prefeito da cidade, Ivanildo Paiva, executado no
início de novembro, tentou um habeas corpus, mas não logrou êxito.

O habeas corpus foi negado pela 2ª Câmara Criminal, através de uma decisão monocrática do desembargador
José Luiz Oliveira Almeida. Clique aqui para ter acesso ao habeas corpus.

A Polícia Civil do maranhão assegura que por conta de dívidas e acordos descumpridos, o então vice-prefeito
Rubem Lava Jato teria ordenado a morte de Ivanildo Paiva. Com a prisão de Rubem, a polícia considerou o caso
elucidado.

Do Blog do Jorge Aragão

https://docs.google.com/document/d/1dnieqfZP5MRPh5P35Je-Uepmr3DEd2KVpNw0qYkhYFc/edit
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Judiciário faz mais de 5 mil conciliações de conflitos no MA

24/01/19 – Cinco mil acordos foram feitos no estado em 2018 por meio do trabalho de reconciliação. O método
tem ajudado a desafogar o Judiciário e acelerar resoluções de conflito antes do processo.
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Justiça determina afastamento de Ceará, presidente da Câmara de
Açailândia

Investigações apontam para fraude em licitação e fornecimento de notas fiscais frias, dentre elas, estariam a
venda de disquetes e fitas VHS, que não foram entregues e não teriam utilidades na Câmara.

Nesta segunda-feira, 21, a Justiça determinou o imediato afastamento do cargo o presidente da Câmara
Municipal de Açailândia, Josibeliano Chagas Farias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. O cumprimento de
decisão que afastava o vereador havia sido pedido pela 1ª Promotoria de Justiça de Açailândia na última
sexta-feira, 18. O pedido foi feito pelo promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira, que responde pela
Promotoria.

Uma liminar para que o presidente do Legislativo Municipal fosse afastado das funções até o julgamento final
de uma Ação Civil Pública (ACP) por improbidade administrativa já tinha sido deferida pela 1ª Vara de
Açailândia. Em 19 de dezembro de 2018, a decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

Josibeliano Farias, no entanto, foi reeleito para a presidência da Câmara no biênio 2019 – 2020, estando no
exercício das funções.

ENTENDA O CASO

A 1ª Promotoria de Justiça de Açailândia ingressou, em 4 de setembro, com uma Ação Civil Pública contra o
presidente da Câmara de Vereadores do município, Josibeliano Chagas Farias, conhecido como Ceará; Regina
Maria da Silva e Sousa, chefe do Departamento Administrativo da Câmara; Wener Roberto dos Santos Moraes,
pregoeiro; a empresa A N M da Silva Supermercados ME e o seu representante, Marcos Paulo Andrade Silva.

A Ação baseia-se em dois contratos assinados com a empresa, com valores de R$ 145.483,27 e R$ 174.372,56.
Em 2017, o mercadinho, constituído em 2016 e com apenas R$ 10 mil de capital social, foi o principal
fornecedor da Câmara Municipal de Açailândia.

As investigações do Ministério Público apontaram uma série de irregularidades, desde a realização dos
processos licitatórios até a suposta entrega dos produtos. No contrato de material de escritório, por exemplo,
estão incluídos itens como 10 caixas de disquetes de computador, 1 mil lápis e 50 mil fotocópias.

Em inspeção realizada pela Promotoria, antes da proposição da ACP, verificou-se que o fornecedor conta
apenas com duas impressoras de uso doméstico (que seriam utilizadas para o fornecimento de 50 mil fotocópias)
e, dos itens constantes do contrato, tinha em estoque apenas lápis, canetas e borrachas.

Outra inspeção foi realizada na sede da Câmara, em 2 de março de 2018, para verificar a existência dos bens
duráveis supostamente adquiridos, como 10 saboneteiras plásticas, que não foram encontradas. Havia apenas
duas, antigas, apesar da sede do Legislativo Municipal ter sete banheiros. De 20 grampeadores, nenhum foi
encontrado e das três fragmentadoras de papel que teriam sido entregues, foi encontrada em uso somente uma,



de modelo diferente e em avançado estado de uso.

Outros itens não encontrados foram 200 baterias de 9 volts, três garrafas térmicas, 100 bobinas para fax, 100
disquetes, 60 fitas para impressora, porta-copos, pranchetas, quadro branco entre outros itens. De acordo com
a chefe do Setor Financeiro da Câmara de Vereadores, blocos de cheques (100 adquiridos) e recibos de salários
(6), que também são itens faltantes, há muito tempo não são utilizados, pois o sistema é informatizado. Ainda
entre os itens não mais utilizados, além de disquetes de computador, estão 60 fitas VHS.

Informações solicitadas à Secretaria de Estado da Fazenda mostraram que a empresa A N M da Silva
Supermercados ME teve, em 2017, uma entrada de mercadorias de pouco mais de R$ 150 mil. Já a saída foi de
quase o triplo desse valor (R$ 433.570,68). “Por si, esses documentos denotam que a referida empresa não
dispunha de estoque para o fornecimento dos produtos licitados à Câmara Municipal de Açailândia”, observou,
na Ação, a promotora de justiça Glauce Mara Lima Malheiros.

LICITAÇÃO

Ainda na fase de pesquisa de preços que embasou os dois pregões presenciais supostamente vencidos pela A N
M da Silva Supermercados ME, foram utilizadas cotações de quatro empresas. Todas elas afirmaram não ter
fornecidos os documentos. Além disso, em três delas as pessoas que teriam assinado as cotações não são
conhecidas por seus representantes e, em uma delas, foi tentada a falsificação da assinatura da responsável.
Além disso, foram praticados preços superfaturados em diversos itens.

Outro ponto que chamou a atenção do Ministério Público foram as quantidades exorbitantes de produtos
adquiridos. De açúcar, por exemplo, foram três mil quilos; de papel A4, 3 mil resmas, o que representa 1,5
milhão de folhas; e de refrigerantes, 3 mil litros.

Comparativamente, a ata de registro de preços do Supremo Tribunal Federal, com 1738 servidores e com
processos judiciais de todo o país, para a compra de papel previa 4 mil resmas. No mesmo ano, a Câmara
Municipal de Açailândia, com cerca de 100 servidores, incluindo os vereadores, teria adquirido 3 mil resmas de
papel.

A promotora Glauce Malheiros observou, ainda, que os dois contratos foram aditivados em 25%, o que aumenta,
ainda mais, a quantidade de produtos adquiridos.

PEDIDOS

Além do afastamento de Josibeliano Chagas Farias, o Ministério Público também garantiu, em medida liminar, a
indisponibilidade dos bens dos envolvidos até o valor necessário ao ressarcimento aos cofres públicos.

Se condenados por improbidade administrativa, os envolvidos estarão sujeitos a penalidades como o
ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa de até duas vezes o
valor do dano e proibição de contratar ou receber benefícios do Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Quanto à empresa A N M da Silva Supermercados ME, o Ministério Público requereu que seja reconhecida a
prática de atos lesivos à administração pública previstos na Lei Anticorrupção (12.846/2013). Entre as
penalidades previstas estão a perda dos bens, direitos ou valores que representem vantagem obtida da infração,
suspensão ou interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica e proibição de



receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas ou
controladas pelo poder público, pelo prazo de um a cinco anos.

“Deve ser considerado que a punição deve ser duplicada, pois se trata de dois procedimentos licitatórios e dois
contratos, todos viciados de ilegalidades”, observou, na Ação, Glauce Malheiros.

ESFERA PENAL

Além da Ação Civil Pública, Josibeliano Chagas Farias, Regina Maria da Silva e Sousa e Marcos Paulo Andrade
Silva também são alvo de Denúncia proposta pela 1ª Promotoria de Justiça de Açailândia, ainda em 4 de
setembro.

Os três foram denunciados, por duas vezes, pelo crime de peculato, cuja pena é de reclusão, de dois a doze anos,
e multa. Também foi pedida a reparação do dano ao erário, no valor de R$ 281.833,07.


