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13 pessoas denunciadas por desvio de
recursos
A 5a Promotoria de Justiça Especializada de Timon
ingressou, em 25 de agosto, com uma denúncia contra
13 pessoas por integrarem uma organização criminosa
que teria desviado recursos públicos de convênios
firmados entre entidades do município e o Estado do
Maranhão.
Foram denunciados Edinaldo Medeiros Pereira,
Francisco de Fátima Santos Lima (presidente da Liga
Desportiva Timonense), Zuleide de Sousa Lima
(presidente do Instituto Vida e Ação), Odelívia Freitas
Rodrigues (só-cia-administradora da Max Vox
Publicidade e Propaganda Ltda.), Ismael Lopes Alves,
Eliomar Feitosa Júnior, Laura Freire Caetano, José
dos Santos Oliveira, Valdércio Oliveira Machado, Artur
Nunes de Sousa Pereira, Gislane Laise Rodrigues de
Sousa, Jozivaldo dos Santos Correia e José Alves de
Oliveira Neto.
As irregularidades foram descobertas em investigação
da Promotoria, com apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e do 1° Departamento de Combate à
Corrupção de Timon, após receber a informação de
que Edinaldo Medeiros Pereira falsificou documento
público de Requerimento de Empresário utilizado na
Junta Comercial do Maranhão, alterando as atividades
de uma empresa.

dando poderes a Edinaldo Pereira para representar a
empresária, divergem grosseiramente, levando a crer
que foram falsificadas pelo contador.
O próprio Edinaldo Pereira, ouvido pelo Ministério
Público, afirmou que "estava precisando de uma
empresa para prestar contas de uns convênios, e em
razão do lapso temporal modificou o ramo da
empresa".
Falsificação de cheques emitidos
Outro tipo de falsificação foi identificado nos cheques
emitidos pelas entidades envolvidas. Os cheques eram
pagos a pessoas distintas daquelas que constavam
nas prestações de contas dos convênios. De acordo
com as investigações, Francisco de Fátima Santos e
Zuleide Lima adulteravam os cheques emitidos com a
substituição dos nomes dos destinatários.
Laura Caetano e José dos Santos Oliveira
emprestavam seus nomes para serem colocados nos
cheques, como se tivessem prestado o serviço
descrito, e endossavam os documentos em favor de
Edinaldo Pereira. Já Francisco de Fátima Lima, Artur
Pereira, Gislane de Sousa e Jozivaldo Correia também
emprestavam seus nomes e endossavam cheques em
benefício de José Alves de Oliveira Neto.

O contador havia sido contratado para dar baixa na
empresa, mas, na verdade, mudou seu ramo de
atuação da venda de confecção e acessórios para
prestar serviços de contabilidade, sem conhecimento
da proprietária da empresa. O objetivo foi utilizá-la
para a emissão de notas fiscais de serviços não
executados para fazerem parte das prestações de
contas de convênios firmados com o Estado do
Maranhão.

Contas fraudelentas

A dona da empresa tomou conhecimento da situação
ao receber a visita de um fiscal da Prefeitura de
Timon, notificando a existência de débitos junto à
Secretaria Municipal de Finanças que somavam R$
1.456,40. Além disso, ela foi notificada pelo Conselho
de Contabilidade e pela Polícia Federal para
responder por um possível ato criminoso de exercício
ilegal de profissão, visto que não era contadora.

De acordo com as investigações, o dano causado aos
cofres públicos foi de R$ 129.240,00. Em valores
corrigidos, o prejuízo chega a R$ 226.279,52. Entre os
crimes constantes da Denúncia estão a falsificação de
documentos público e particular, falsidade ideológica,
peculato e organização criminosa. Por se tratar de
organização criminosa, o processo foi deslocado para
a 1a Vara Criminal de São Luís, que detém
competência para julgar o feito.

As assinaturas constantes do documento apresentado
à Junta Comercial e em uma suposta procuração,

Segundo a denúncia, "O esquema era comandado
pelo contador Edi-naldo que elaborava os projetos e
angariava os recursos em desfavor das entidades, ao
final realizavam as prestações de contas de forma
fraudulenta, com empresas de fachada, pagamento
em duplicidade por serviços não realizados e
falsificação de cheques".

Site:
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MPMA divulga cartilha alertando sobre
golpe do falso financiamento
O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional do Consumidor (CAOp
Consumidor), produziu uma cartilha para alertar os
consumidores sobre o chamado golpe da carta de
crédito contemplada, também conhecido como golpe
do falso financiamento ou ainda golpe do consórcio.
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor e titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.
"São constituídas empresas que, sem registro no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online (como OLX) e anúncios na mídia e
jornais, aquisição de bens (casas, apartamentos,
carros, motos) simulando um contrato de
financiamento, mas, na verdade, a vítima ingressa em
um grupo de consórcio não autorizado", detalhouLítia
Cavalcanti.
Ainda segundo a promotora de justiça, após o
consumidor pagar o valor do que seria a entrada, o
golpista se apropria dos valores pagos, prometendo
indefinidamente a sua devolução, o que nunca
acontece, pois utiliza a justificativa de se tratar de uma
cota de consórcio.
Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato. Outras dicas podem ser
encontradas na cartilha, que pode ser acessada
g r a t u i t a m e n t e
n o
e n d e r e ç o
https://www.mpma.mp.br/index.
php/projetos OPERAÇÃO No dia 10 de agosto, foi
realizada uma operação conjunta pela 2ª Promotoria
de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís,
Delegacia do Consumidor e Defensoria Pública do
Estado, que cumpriu mandados de busca e apreensão
em uma empresa acusada por clientes pela prática de
estelionato e crimes contra a defesa do consumidor.
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MPMA divulga cartilha alertando
consumidores sobre golpe do falso
financiamento
O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centra de Apoio Operacional do Consumidor (CAOp
Consumidor), produziu um cartilha par alertar os
consumido res sobra o chamado golpe da carta de
crédito contemplada, também conhecido como golpe d
o falso financiamento ou ainda golpe do consórcio.
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor e titula da 2a Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís,Lítia Cavalcanti,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.

defesa do consumidor.
De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.

"São constituídas empresas que, sem registra no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online ícrno OLX) e anúncios na mídia e
jornais, aquisição de bens (casao, apartamentos,
carros, motos) simulando um contrato de
financiamento, mas, na verdade, a vitma ingressa em
um grupo de consórcio não autorizado" detalha Lítia
Cavalcanti.
Ainda segundo a promotora de justiça, após o
consumidor pagar o valor do que seria a entrada, o
golpista se apropria dos valores pagos, prometendo
indefinidamente a sua devolução, o que nunca
acontece, pois utiliza a justificativa de se tratar de uma
cota de consórcio.
Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato. Outras dicas podem ser
encontradas na cartilha, que pode ser acessada
gratuitamente no endereço https://
www.mpma.mp.br/index. php/projetos.
OPERAÇÃO
No dia 1° de agosto, foi realizada uma operação
conjunta pela 2a Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
Defensoria Pública do Estado, que cumpriu mandados
de busca e apreensão em uma empresa acusada por
clientes pela prática de estelionato e crimes contra a
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MPMA divulga cartilha alertando
consumidores sobre golpe do falso
financiamento
Poliana Ribeiro

O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional do Consumidor (CAOp
Consumidor), produziu uma cartilha para alertar os
consumidores sobre o chamado golpe da carta de
crédito contemplada, também conhecido como golpe
do falso financiamento ou ainda golpe do consórcio.
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor e titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.
"São constituídas empresas que, sem registro no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online (como OLX) e anúncios na mídia e
jornais, aquisição de bens (casas, apartamentos,
carros, motos) simulando um contrato de
financiamento, mas, na verdade, a vítima ingressa em
um grupo de consórcio não autorizado", detalha Lítia
Cavalcanti.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio.
Dessa forma, eles só teriam acesso ao valor
pretendido, caso fossem sorteados.
Na ocasião, a promotora de justiça Lítia Cavalcanti
disse que esse tipo de golpe tem sido bastante comum
em São Luís, o que tem sido muito denunciado ao MP
e a outros órgãos de defesa do consumidor.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/T4EJ9
Gq=e9LORPLm0PEAIywTLQTv64nTJyCIR7C

Ainda segundo a promotora de justiça, após o
consumidor pagar o valor do que seria a entrada, o
golpista se apropria dos valores pagos, prometendo
indefinidamente a sua devolução, o que nunca
acontece, pois utiliza a justificativa de se tratar de uma
cota de consórcio.
Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato.
Outras dicas podem ser encontradas na cartilha.
OPERAÇÃO No dia 10 de agosto, foi realizada uma
operação conjunta pela 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís, Delegacia do
Consumidor e Defensoria Pública do Estado, que
cumpriu mandados de busca e apreensão em uma
empresa acusada por clientes pela prática de
estelionato e crimes contra a defesa do consumidor.
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O ALERTA IMPORTANTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O
GOLPE DO CONSÓRCIO
Leandro de Sá

acusada por clientes pela prática de estelionato e
crimes contra a defesa do consumidor.

Menu
O Ministério Público do Maranhão produziu uma
cartilha para alertar os consumidores sobre o chamado
golpe da carta de crédito contemplada, também
conhecido como golpe do falso financiamento ou golpe
do consórcio.
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor (Centro de Apoio Operacional do
Consumidor), Lítia Cavalcanti, titular da 2ª Promotoria
de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.
Na ocasião, Lítia Cavalcanti disse que esse tipo de
golpe tem sido bastante comum em São Luís, o que
tem sido muito denunciado ao MP e a outros órgãos
de defesa do consumidor.

" São constituídas empresas que, sem registro no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online e anúncios na mídia e jornais, aquisição
de bens simulando um contrato de financiamento,
mas, na verdade, a vítima ingressa em um grupo de
consórcio não autorizado" , detalha.

Fonte: Atual7

Ainda segundo a promotora, após o consumidor pagar
o valor do que seria a entrada, o golpista se apropria
dos valores pagos, prometendo indefinidamente a sua
devolução, o que nunca acontece, pois utiliza a
justificativa de se tratar de uma cota de consórcio.

Desculpe, sem enquetes no momento

Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato. Outras dicas podem ser
encontradas na cartilha, que pode ser acessada
g r a t u i t a m e n t e
n o
e n d e r e ç o
www.mpma.mp.br/index.php/projetos .

Site: https://www.blogdodesa.com.br/o-alertaimportante-do-ministerio-publico-sobre-o-golpe-doconsorcio/

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram

Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins

Operação
No dia 10 de agosto, operação conjunta deflagrada
pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
DPE (Defensoria Pública do Estado) cumpriu
mandados de busca e apreensão em uma empresa
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PREFEITO DE BARRA DO CORDA NA
MIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR
NEPOTISMO
Leandro de Sá

Menu
O Ministério Público do Maranhão pediu à Justiça a
condenação do atual prefeito de Barra do Corda, Rigo
Teles (PL), por prática de nepotismo, malandragem
com dinheiro público que ocorre quando um agente
público usa de sua posição de poder para nomear,
contratar ou favorecer um parente. Segundo
entendimento consolidado em súmula pelo STF
(Supremo Tribunal Federal), a prática viola os
princípios da moralidade e impessoalidade expressos
na Constituição de 1988.
O ato irregular gravíssimo, mostrou o site ATUAL7 há
pouco mais de dois anos , ocorreu quando Teles ainda
era deputado na Assembleia Legislativa maranhense,
cargo que deixou para assumir a gestão municipal em
2021 após ser eleito no pleito passado.
A ação de improbidade administrativa foi proposta
em janeiro deste ano pelo promotor Nacor Paulo
Pereira dos Santos, da Promotoria de Justiça do
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, e
tramita na 6ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
comanda pelo juiz Jamil Aguiar da Silva.

requisitos básicos de transparência, a reportagem
conseguiu levantar que o cunhado de Rigo Teles
permaneceu lotado no cargo entre novembro de 2016
a junho de 2019. No período, ele embolsou mais de
R$ 600 mil de forma irregular.
Na ação, o Ministério Público pede também, dentre
outras sanções, o ressarcimento integral do dano ao
erário e a suspensão dos direitos políticos de Rigo
Teles e Inamar Medeiros pelo prazo de até cinco anos.
Fonte: Atual7
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/prefeito-de-barrado-corda-na-mira-do-ministerio-publico-por-nepotismo/

O gestor municipal já pediu prazo para envio de
manifestação que seria apresentada por sua
assessoria jurídica. Até o momento, porém, não houve
esse retorno.
A investigação que resultou no pedido de condenação
de Rigo Teles à Justiça foi instaurada com base em
solicitação de posicionamento ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa, o Caop-Proad do MP
maranhense, feita pelo site ATUAL7 em julho de 2019,
sobre a ocupação de cargo em comissão por Inamar
Araújo Medeiros, como técnico parlamentar especial
da Alema, lotado no gabinete do então deputado.
À época, Medeiros era casado com a irmã do prefeito
de Barra do Corda, Sandra Maria Teles.
Apesar da Assembleia Legislativa estadual descumprir
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MINISTÉRIO PÚBLICO FAZ ALERTA
IMPORTANTE SOBRE O GOLPE DO
CONSÓRCIO
Walison Campos

O Ministério Público do Maranhão produziu uma
cartilha para alertar os consumidores sobre o chamado
golpe da carta de crédito contemplada, também
conhecido como golpe do falso financiamento ou golpe
do consórcio.
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor (Centro de Apoio Operacional do
Consumidor), Lítia Cavalcanti, titular da 2ª Promotoria
de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.
" São constituídas empresas que, sem registro no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online e anúncios na mídia e jornais, aquisição
de bens simulando um contrato de financiamento,
mas, na verdade, a vítima ingressa em um grupo de
consórcio não autorizado" , detalha.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.
Na ocasião, Lítia Cavalcanti disse que esse tipo de
golpe tem sido bastante comum em São Luís, o que
tem sido muito denunciado ao MP e a outros órgãos
de defesa do consumidor.
Fonte: Atual7
Categoria: Uncategorized
Site: https://www.blogdowalison.com.br/ministeriopublico-faz-alerta-importante-sobre-o-golpe-doconsorcio/

Ainda segundo a promotora, após o consumidor pagar
o valor do que seria a entrada, o golpista se apropria
dos valores pagos, prometendo indefinidamente a sua
devolução, o que nunca acontece, pois utiliza a
justificativa de se tratar de uma cota de consórcio.
Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato. Outras dicas podem ser
encontradas na cartilha, que pode ser acessada
g r a t u i t a m e n t e
n o
e n d e r e ç o
www.mpma.mp.br/index.php/projetos .
Operação
No dia 10 de agosto, operação conjunta deflagrada
pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
DPE (Defensoria Pública do Estado) cumpriu
mandados de busca e apreensão em uma empresa
acusada por clientes pela prática de estelionato e
crimes contra a defesa do consumidor.
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Em cartilha, MP alerta consumidores sobre
golpe do consórcio
gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional do Consumidor (CAOp
Consumidor), produziu uma cartilha para alertar os
consumidores sobre o chamado golpe da carta de
crédito contemplada, também conhecido como golpe
do falso financiamento ou ainda golpe do consórcio.
A ação educativa ocorre depois de a 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, a
Delegacia do Consumidor e a Defensoria Pública do
Estado realizarem operação que cumpriu mandados
de busca e apreensão em uma empresa acusada por
clientes pela prática de estelionato e crimes contra a
defesa do consumidor ( reveja ).
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor e titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.
"São constituídas empresas que, sem registro no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online (como OLX) e anúncios na mídia e
jornais, aquisição de bens (casas, apartamentos,
carros, motos) simulando um contrato de
financiamento, mas, na verdade, a vítima ingressa em
um grupo de consórcio não autorizado", detalha Lítia
Cavalcanti.
Ainda segundo a promotora de justiça, após o
consumidor pagar o valor do que seria a entrada, o
golpista se apropria dos valores pagos, prometendo
indefinidamente a sua devolução, o que nunca
acontece, pois utiliza a justificativa de se tratar de uma
cota de consórcio.
Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato. Outras dicas podem ser
encontradas na cartilha, que pode ser acessada
gratuitamente aqui .
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/09/14/em-cartilhamp-alerta-consumidores-sobre-golpe-do-consorcio/
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13 pessoas denunciadas por desvio de
recursos
A 5a Promotoria de Justiça Especializada de Timon
ingressou, em 25 de agosto, com uma denúncia contra
13 pessoas por integrarem uma organização criminosa
que teria desviado recursos públicos de convênios
firmados entre entidades do município e o Estado do
Maranhão.
Foram denunciados Edinaldo Medeiros Pereira,
Francisco de Fátima Santos Lima (presidente da Liga
Desportiva Timonense), Zuleide de Sousa Lima
(presidente do Instituto Vida e Ação), Odelívia Freitas
Rodrigues (só-cia-administradora da Max Vox
Publicidade e Propaganda Ltda.), Ismael Lopes Alves,
Eliomar Feitosa Júnior, Laura Freire Caetano, José
dos Santos Oliveira, Valdércio Oliveira Machado, Artur
Nunes de Sousa Pereira, Gislane Laise Rodrigues de
Sousa, Jozivaldo dos Santos Correia e José Alves de
Oliveira Neto.
As irregularidades foram descobertas em investigação
da Promotoria, com apoio do Grupo de Atuação
Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco) e do 1° Departamento de Combate à
Corrupção de Timon, após receber a informação de
que Edinaldo Medeiros Pereira falsificou documento
público de Requerimento de Empresário utilizado na
Junta Comercial do Maranhão, alterando as atividades
de uma empresa.

dando poderes a Edinaldo Pereira para representar a
empresária, divergem grosseiramente, levando a crer
que foram falsificadas pelo contador.
O próprio Edinaldo Pereira, ouvido pelo Ministério
Público, afirmou que "estava precisando de uma
empresa para prestar contas de uns convênios, e em
razão do lapso temporal modificou o ramo da
empresa".
Falsificação de cheques emitidos
Outro tipo de falsificação foi identificado nos cheques
emitidos pelas entidades envolvidas. Os cheques eram
pagos a pessoas distintas daquelas que constavam
nas prestações de contas dos convênios. De acordo
com as investigações, Francisco de Fátima Santos e
Zuleide Lima adulteravam os cheques emitidos com a
substituição dos nomes dos destinatários.
Laura Caetano e José dos Santos Oliveira
emprestavam seus nomes para serem colocados nos
cheques, como se tivessem prestado o serviço
descrito, e endossavam os documentos em favor de
Edinaldo Pereira. Já Francisco de Fátima Lima, Artur
Pereira, Gislane de Sousa e Jozivaldo Correia também
emprestavam seus nomes e endossavam cheques em
benefício de José Alves de Oliveira Neto.

O contador havia sido contratado para dar baixa na
empresa, mas, na verdade, mudou seu ramo de
atuação da venda de confecção e acessórios para
prestar serviços de contabilidade, sem conhecimento
da proprietária da empresa. O objetivo foi utilizá-la
para a emissão de notas fiscais de serviços não
executados para fazerem parte das prestações de
contas de convênios firmados com o Estado do
Maranhão.

Contas fraudelentas

A dona da empresa tomou conhecimento da situação
ao receber a visita de um fiscal da Prefeitura de
Timon, notificando a existência de débitos junto à
Secretaria Municipal de Finanças que somavam R$
1.456,40. Além disso, ela foi notificada pelo Conselho
de Contabilidade e pela Polícia Federal para
responder por um possível ato criminoso de exercício
ilegal de profissão, visto que não era contadora.

De acordo com as investigações, o dano causado aos
cofres públicos foi de R$ 129.240,00. Em valores
corrigidos, o prejuízo chega a R$ 226.279,52. Entre os
crimes constantes da Denúncia estão a falsificação de
documentos público e particular, falsidade ideológica,
peculato e organização criminosa. Por se tratar de
organização criminosa, o processo foi deslocado para
a 1a Vara Criminal de São Luís, que detém
competência para julgar o feito.

As assinaturas constantes do documento apresentado
à Junta Comercial e em uma suposta procuração,

Segundo a denúncia, "O esquema era comandado
pelo contador Edi-naldo que elaborava os projetos e
angariava os recursos em desfavor das entidades, ao
final realizavam as prestações de contas de forma
fraudulenta, com empresas de fachada, pagamento
em duplicidade por serviços não realizados e
falsificação de cheques".

Site:
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https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.472.orig.pdf
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Novo golpe na praça - NEDILSON
MACHADO
O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional do Consumidor, produziu
uma cartilha para alertar os consumidores sobre o
chamado golpe da carta de crédito contemplada,
também conhecido como golpe do falso financiamento
ou ainda golpe do consórcio. De acordo com a
coordenadora do CAOp Consumidor e titular da 2a
Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de
São Luís, Lítia Cavalcanti, essa nova modalidade de
golpe ganhou força nos últimos anos, principalmente
por conta da pandemia.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.472.orig.pdf
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MPMA divulga cartilha alertando
consumidores sobre golpe do falso
financiamento
O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centra de Apoio Operacional do Consumidor (CAOp
Consumidor), produziu um cartilha par alertar os
consumido res sobra o chamado golpe da carta de
crédito contemplada, também conhecido como golpe d
o falso financiamento ou ainda golpe do consórcio.
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor e titula da 2a Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís,Lítia Cavalcanti,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.

defesa do consumidor.
De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.

"São constituídas empresas que, sem registra no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online ícrno OLX) e anúncios na mídia e
jornais, aquisição de bens (casao, apartamentos,
carros, motos) simulando um contrato de
financiamento, mas, na verdade, a vitma ingressa em
um grupo de consórcio não autorizado" detalha Lítia
Cavalcanti.
Ainda segundo a promotora de justiça, após o
consumidor pagar o valor do que seria a entrada, o
golpista se apropria dos valores pagos, prometendo
indefinidamente a sua devolução, o que nunca
acontece, pois utiliza a justificativa de se tratar de uma
cota de consórcio.
Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato. Outras dicas podem ser
encontradas na cartilha, que pode ser acessada
gratuitamente no endereço https://
www.mpma.mp.br/index. php/projetos.
OPERAÇÃO
No dia 1° de agosto, foi realizada uma operação
conjunta pela 2a Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
Defensoria Pública do Estado, que cumpriu mandados
de busca e apreensão em uma empresa acusada por
clientes pela prática de estelionato e crimes contra a
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MPMA divulga cartilha alertando
consumidores sobre golpe do falso
financiamento
Poliana Ribeiro

O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional do Consumidor (CAOp
Consumidor), produziu uma cartilha para alertar os
consumidores sobre o chamado golpe da carta de
crédito contemplada, também conhecido como golpe
do falso financiamento ou ainda golpe do consórcio.
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor e titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.
"São constituídas empresas que, sem registro no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online (como OLX) e anúncios na mídia e
jornais, aquisição de bens (casas, apartamentos,
carros, motos) simulando um contrato de
financiamento, mas, na verdade, a vítima ingressa em
um grupo de consórcio não autorizado", detalha Lítia
Cavalcanti.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio.
Dessa forma, eles só teriam acesso ao valor
pretendido, caso fossem sorteados.
Na ocasião, a promotora de justiça Lítia Cavalcanti
disse que esse tipo de golpe tem sido bastante comum
em São Luís, o que tem sido muito denunciado ao MP
e a outros órgãos de defesa do consumidor.
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/T4EJ9
Gq=e9LORPLm0PEAIywTLQTv64nTJyCIR7C

Ainda segundo a promotora de justiça, após o
consumidor pagar o valor do que seria a entrada, o
golpista se apropria dos valores pagos, prometendo
indefinidamente a sua devolução, o que nunca
acontece, pois utiliza a justificativa de se tratar de uma
cota de consórcio.
Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato.
Outras dicas podem ser encontradas na cartilha.
OPERAÇÃO No dia 10 de agosto, foi realizada uma
operação conjunta pela 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís, Delegacia do
Consumidor e Defensoria Pública do Estado, que
cumpriu mandados de busca e apreensão em uma
empresa acusada por clientes pela prática de
estelionato e crimes contra a defesa do consumidor.
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ITINGA DO MARANHÃO: Munícipio
anula contrato com escritório de advocacia a
pedido do MPMA
Por Recomendação do Ministério Público, o
Município de Itinga do Maranhão decidiu anular o
processo administrativo nº 08.007/2021, que resultou
na contratação do escritório de advocacia Monteiro e
Monteiro Advogados Associados, de Recife (PE). O
objeto do contrato, assinado com inexigibilidade de
licitação, era para recuperar valores decorrentes do
não repasse do Fundeb, antigo Fundef, pela
inobservância do valor mínimo anual por aluno
(VMAA).
O termo de anulação foi assinado pelo prefeito
de Itinga do Maranhão, Lúcio Flávio Araújo Oliveira, no
dia 9 de setembro. No documento, foi determinado
ainda que a Procuradoria do Município assuma
imediatamente a demanda judicial que motivou a
contratação do escritório, que está em curso na 2ª
Vara Federal da SJDF.

O CONTRATO
O contrato em questão envolvia significativa quantia
financeira e previa, como pagamento pela prestação
dos serviços, a título ad exitum, ( ou seja , o
pagamento depende do êxito da causa) que o valor
dos honorários advocatícios será a quantia
correspondente R$ 0,20 para cada R$ 1,00
recuperado aos cofres municipais
Site: https://arimateiajr.com/noticia/1053079/itinga-domaranhao-municipio-anula-contrato-com-escritorio-deadvocacia-a-pedido-do-mpma

Na Recomendação, o promotor de justiça Tiago
Quintanilha Nogueira, que responde pela Promotoria
de Itinga do MA, observa que o contrato administrativo
nº 137/2021 continha tripla ilegalidade.
A primeira é que a inexigibilidade de licitação contraria
a regra de realização de concurso público para
contratação de procurador do ente público
interessado, bem como a previsão de que a
contratação por inexigibilidade é medida
excepcionalíssima, que deve ocorrer
quando configurada e comprovada a necessidade de
serviços de profissional de notória
especialização, conforme Lei de Licitações.
A segunda ilegalidade é que a celebração de contrato
de risco, que não estabelece preço certo na
contratação e que vincula a remuneração do
contratado a um percentual sobre o crédito a ser
auferido, também está em desacordo com a Lei de
Licitações.
A terceira irregularidade observada pelo Ministério
Público trata da previsão de pagamento do contratado
com recursos que possuem destinação vinculada à
manutenção e desenvolvimento da educação de
qualidade.
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Oito prefeituras maranhenses devem pagar
multa por falta de transparência fiscal
Jeferson Abreu

Municípios maranhenses deverão enfrentar as
consequências legais do descumprimento de regras
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com relação
à transparência. A Secretaria de Fiscalização do
Tribunal de Contas do Estado, por meio de um de
seus núcleos de fiscalização, representou, nesta
semana, ao TCE contra os municípios de Dom Pedro,
Paulino Neves, Montes Altos, Miranda do Norte,
Araioses, Amapá do Maranhão, Bom Lugar e
Alcântara.
Verificando as informações prestadas no Sistema de
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro (Siconf), do Tesouro Nacional, e nos Portais
da Transparência dos municípios, a fiscalização do
Tribunal constatou que foi descumprida a obrigação de
encaminhar e publicar os dados contábeis e fiscais,
Relatório Resumido de Execução Orçamentária e
Gestão Fiscal, de 01 bimestre e 01 quadrimestre,
respectivamente, nos prazos estabelecidos pela
norma, ou seja, até trinta dias após o encerramento de
cada bimestre e de cada quadrimestre.
Conforme lembram os auditores do Tribunal, a LRF
estabelece em seu artigo 48 que os relatórios de
Gestão Fiscal (RGF) e Resumido da Execução
Orçamentária são instrumentos de transparência da
gestão fiscal. A eficiência do controle sobre as receitas
e despesas públicas, a cargo dos Tribunais de Contas,
está condicionada ao cumprimento do dever, por parte
da administração pública, de dar publicidade aos seus
atos. "O princípio da transparência é um dos pilares
mais relevantes da Lei da Responsabilidade Fiscal e
da Lei de Acesso à Informação", diz o documento.
Com a omissão desse dever legal, os municípios
impedem o exercício do controle social, por parte dos
cidadãos, e o controle exercido pelos órgãos de direito
como Tribunal de Contas (TCE) e Tribunal de Contas
da União, além do Ministério Público Estadual e
Federal, que dependem da informação primária,
íntegra, autêntica e atualizada acerca da gestão fiscal
que a lei assegura.

de defesa, se julgarem necessários. Pedem ainda que
sejam adotadas as medidas necessárias ao reparo da
omissão, encaminhando, no prazo de cinco dias, as
informações no Siconfi e disponibilizando no Portal da
Transparência os Relatórios Resumidos da Execução
Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal.
De acordo com o secretário de Fiscalizaçao, Fábio
Alex de Melo, a Representação fortalece o trabalho
das equipes envolvidos no controle concomitante, pela
qualidade e relevância do trabalho. "Não se pode
admitir que municípios, alguns deles de forma
recorrente, sigam omitindo dados relacionados à sua
gestão fiscal à Secretaria do Tesouro Nacional e ao
Tribunal de Contas.
Um dos foco do controle concomitante é justamente a
busca por uma qualidade efetiva na gestão fiscal, o
que inclui a questão da transparência", pondera.
O secretário informa ainda que a representação contra
os oito municípios é a primeira de uma série de
medidas, que serão tomadas para assegurar o
cumprimento dos mecanismos de transparência. A
próxima será o levantamento das informações do Sinc
(Sistema de Informações para Controle) do TCE. "Tão
logo expire o prazo para a remessa de dados do
sistema, em 30 de setembro, iremos fazer um
levantamento para ajuizar representação contra os
gestores omissos em informar dados ao Tribunal de
Contas", afirma.
Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .
Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/09/oitoprefeituras-maranhenses-devem-pagar-multa-por-faltade-transparencia-fiscal/

Diante dos fatos os auditores do TCE pedem a
aplicação da multa cabível aos gestores municipais
conforme prevista na Instrução Normativa 60/2020 do
TCE e a citação dos responsáveis para apresentação
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O ALERTA IMPORTANTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O
GOLPE DO CONSÓRCIO
Leandro de Sá

acusada por clientes pela prática de estelionato e
crimes contra a defesa do consumidor.

Menu
O Ministério Público do Maranhão produziu uma
cartilha para alertar os consumidores sobre o chamado
golpe da carta de crédito contemplada, também
conhecido como golpe do falso financiamento ou golpe
do consórcio.
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor (Centro de Apoio Operacional do
Consumidor), Lítia Cavalcanti, titular da 2ª Promotoria
de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.
Na ocasião, Lítia Cavalcanti disse que esse tipo de
golpe tem sido bastante comum em São Luís, o que
tem sido muito denunciado ao MP e a outros órgãos
de defesa do consumidor.

" São constituídas empresas que, sem registro no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online e anúncios na mídia e jornais, aquisição
de bens simulando um contrato de financiamento,
mas, na verdade, a vítima ingressa em um grupo de
consórcio não autorizado" , detalha.

Fonte: Atual7

Ainda segundo a promotora, após o consumidor pagar
o valor do que seria a entrada, o golpista se apropria
dos valores pagos, prometendo indefinidamente a sua
devolução, o que nunca acontece, pois utiliza a
justificativa de se tratar de uma cota de consórcio.

Desculpe, sem enquetes no momento

Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato. Outras dicas podem ser
encontradas na cartilha, que pode ser acessada
g r a t u i t a m e n t e
n o
e n d e r e ç o
www.mpma.mp.br/index.php/projetos .

Site: https://www.blogdodesa.com.br/o-alertaimportante-do-ministerio-publico-sobre-o-golpe-doconsorcio/

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram

Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins

Operação
No dia 10 de agosto, operação conjunta deflagrada
pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
DPE (Defensoria Pública do Estado) cumpriu
mandados de busca e apreensão em uma empresa
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PREFEITO DE BARRA DO CORDA NA
MIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR
NEPOTISMO
Leandro de Sá

Menu
O Ministério Público do Maranhão pediu à Justiça a
condenação do atual prefeito de Barra do Corda, Rigo
Teles (PL), por prática de nepotismo, malandragem
com dinheiro público que ocorre quando um agente
público usa de sua posição de poder para nomear,
contratar ou favorecer um parente. Segundo
entendimento consolidado em súmula pelo STF
(Supremo Tribunal Federal), a prática viola os
princípios da moralidade e impessoalidade expressos
na Constituição de 1988.
O ato irregular gravíssimo, mostrou o site ATUAL7 há
pouco mais de dois anos , ocorreu quando Teles ainda
era deputado na Assembleia Legislativa maranhense,
cargo que deixou para assumir a gestão municipal em
2021 após ser eleito no pleito passado.
A ação de improbidade administrativa foi proposta
em janeiro deste ano pelo promotor Nacor Paulo
Pereira dos Santos, da Promotoria de Justiça do
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, e
tramita na 6ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
comanda pelo juiz Jamil Aguiar da Silva.

requisitos básicos de transparência, a reportagem
conseguiu levantar que o cunhado de Rigo Teles
permaneceu lotado no cargo entre novembro de 2016
a junho de 2019. No período, ele embolsou mais de
R$ 600 mil de forma irregular.
Na ação, o Ministério Público pede também, dentre
outras sanções, o ressarcimento integral do dano ao
erário e a suspensão dos direitos políticos de Rigo
Teles e Inamar Medeiros pelo prazo de até cinco anos.
Fonte: Atual7
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/prefeito-de-barrado-corda-na-mira-do-ministerio-publico-por-nepotismo/

O gestor municipal já pediu prazo para envio de
manifestação que seria apresentada por sua
assessoria jurídica. Até o momento, porém, não houve
esse retorno.
A investigação que resultou no pedido de condenação
de Rigo Teles à Justiça foi instaurada com base em
solicitação de posicionamento ao Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa, o Caop-Proad do MP
maranhense, feita pelo site ATUAL7 em julho de 2019,
sobre a ocupação de cargo em comissão por Inamar
Araújo Medeiros, como técnico parlamentar especial
da Alema, lotado no gabinete do então deputado.
À época, Medeiros era casado com a irmã do prefeito
de Barra do Corda, Sandra Maria Teles.
Apesar da Assembleia Legislativa estadual descumprir
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MINISTÉRIO PÚBLICO FAZ ALERTA
IMPORTANTE SOBRE O GOLPE DO
CONSÓRCIO
Walison Campos

O Ministério Público do Maranhão produziu uma
cartilha para alertar os consumidores sobre o chamado
golpe da carta de crédito contemplada, também
conhecido como golpe do falso financiamento ou golpe
do consórcio.
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor (Centro de Apoio Operacional do
Consumidor), Lítia Cavalcanti, titular da 2ª Promotoria
de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.
" São constituídas empresas que, sem registro no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online e anúncios na mídia e jornais, aquisição
de bens simulando um contrato de financiamento,
mas, na verdade, a vítima ingressa em um grupo de
consórcio não autorizado" , detalha.

De acordo com as denúncias, as vítimas buscavam a
empresa em busca de empréstimo para obtenção de
um determinado bem, com a promessa de receberem
os valores no prazo de 10 dias úteis, mas, após a
assinatura do contrato e o pagamento de uma taxa
calculada sobre o empréstimo, é que ficavam sabendo
que, na verdade, estavam participando de um
consórcio. Dessa forma, eles só teriam acesso ao
valor pretendido, caso fossem sorteados.
Na ocasião, Lítia Cavalcanti disse que esse tipo de
golpe tem sido bastante comum em São Luís, o que
tem sido muito denunciado ao MP e a outros órgãos
de defesa do consumidor.
Fonte: Atual7
Categoria: Uncategorized
Site: https://www.blogdowalison.com.br/ministeriopublico-faz-alerta-importante-sobre-o-golpe-doconsorcio/

Ainda segundo a promotora, após o consumidor pagar
o valor do que seria a entrada, o golpista se apropria
dos valores pagos, prometendo indefinidamente a sua
devolução, o que nunca acontece, pois utiliza a
justificativa de se tratar de uma cota de consórcio.
Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato. Outras dicas podem ser
encontradas na cartilha, que pode ser acessada
g r a t u i t a m e n t e
n o
e n d e r e ç o
www.mpma.mp.br/index.php/projetos .
Operação
No dia 10 de agosto, operação conjunta deflagrada
pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de São Luís, Delegacia do Consumidor e
DPE (Defensoria Pública do Estado) cumpriu
mandados de busca e apreensão em uma empresa
acusada por clientes pela prática de estelionato e
crimes contra a defesa do consumidor.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em cartilha, MP alerta consumidores sobre
golpe do consórcio
gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional do Consumidor (CAOp
Consumidor), produziu uma cartilha para alertar os
consumidores sobre o chamado golpe da carta de
crédito contemplada, também conhecido como golpe
do falso financiamento ou ainda golpe do consórcio.
A ação educativa ocorre depois de a 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, a
Delegacia do Consumidor e a Defensoria Pública do
Estado realizarem operação que cumpriu mandados
de busca e apreensão em uma empresa acusada por
clientes pela prática de estelionato e crimes contra a
defesa do consumidor ( reveja ).
De acordo com a coordenadora do CAOp
Consumidor e titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís, Lítia Cavalcanti,
essa nova modalidade de golpe ganhou força nos
últimos anos, principalmente por conta da pandemia,
já que esse tipo de fraude se propaga na internet.
"São constituídas empresas que, sem registro no
Banco Central, oferecem nas redes sociais, sites de
vendas online (como OLX) e anúncios na mídia e
jornais, aquisição de bens (casas, apartamentos,
carros, motos) simulando um contrato de
financiamento, mas, na verdade, a vítima ingressa em
um grupo de consórcio não autorizado", detalha Lítia
Cavalcanti.
Ainda segundo a promotora de justiça, após o
consumidor pagar o valor do que seria a entrada, o
golpista se apropria dos valores pagos, prometendo
indefinidamente a sua devolução, o que nunca
acontece, pois utiliza a justificativa de se tratar de uma
cota de consórcio.
Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante
seguir algumas orientações, como evitar empresas
que prometem contemplação imediata, verificar se o
consórcio é autorizado pelo Banco Central e ler
minuciosamente o contrato. Outras dicas podem ser
encontradas na cartilha, que pode ser acessada
gratuitamente aqui .
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/09/14/em-cartilhamp-alerta-consumidores-sobre-golpe-do-consorcio/
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