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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

 

 

 

URGENTE 

 

 

 

REFERÊNCIA: ELEIÇÃO DE REITOR E VICE REITOR DA UEMA 2022 - 

VÍCIO INSANÁVEL NO PROCESSO ELEITORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ RIBAMAR GUSMÃO ARAÚJO, brasileiro, casado, Professor Adjunto 

da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), inscrito no CPF sob o n.º 

257.746.543-20, RG n.º 030860932006-0 SSP-MA,  residente e domiciliado à Rua V7, 

n.º 11, Parque Shalon, CEP: 65.073-100, São Luís/MA, email: 

gusmaoaraujo50@gmail.com; e JOSEWANIA COELHO FERREIRA, brasileira, 

estudante, solteira, portadora do RG n.º 034568252008-9, inscrita no CPF sob o n.º 

060990133-85-9 SSP/MA, residente e domiciliada na Rua 12 de Julho, n.º 8-A, Vila 

Conceição, CEP: 65.010-000, São Luís/MA, Telefone/WhatsApp (98) 98517-8921, por 

seu Procurador infra-assinado, com endereço no rodapé, local em que receberá as 

intimações, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar  
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RECLAMAÇÃO 

 

 

Para que sejam tomadas as devidas providências em face do Reitor da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA), GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF sob o n.º 685.613.773-72, RG sob o n.º 047351292013-9 SSP-

MA (1ª autoridade coatora), com endereço Institucional na Reitoria na Avenida Brasil, 

S/Nº, CEP. 65.055-970, São Luís/MA, e FERNANDO CESAR DOS SANTOS, 

brasileiro, casado, Presidente da Comissão Eleitoral para as Eleições para Reitor e Vice-

Reitor da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), RG n.º 0114843937-SSP/MA, 

CPF n.º 428.297.043-04, com endereço Institucional no Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas Departamento de Ciências Sociais (CCSA) Paulo VI – Sala Especial 07 - 

Cidade Universitária, São Luís/MA, CEP: 65055-310 – Maranhão, pelos motivos de 

fato e de direito a seguir expostos: 

 

 

I - DA DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS PEÇAS 

 

Conforme dispõe o artigo 425, inciso VI do Código de Processo Civil, o 

signatário declara, sob sua responsabilidade pessoal, que todas as cópias que instruem 

esta petição são autênticas. 

 

 

 

II - DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS 

 

Conforme consta do Calendário, ora apensado (doc. 03), no dia 12/09/2022 será 

realizada a eleição para Reitor e Vice-Reitor da UEMA – Universidade Estadual do 

Maranhão. 
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a) PRIMEIRO VÍCIO INSANÁVEL 

 

O ato inaugural para a convocação de eleição para Reitor e Vice-Reitor está 

disciplinado no artigo 25 do Capítulo das disposições preliminares – TÍTULO: das 

ELEIÇÕES, extraído da Resolução nº 363/2022-CAD/UEMA (doc. 4), a qual está 

acostada a presente peça. Cumpre registrar, que a referida resolução também poderá ser 

acessada no site da UEMA, de acordo com o endereço eletrônico 

https://www.uema.br/2022/07/resolucao-n-o-363-2022-cad-uema/: 

 

Art. 25 A eleição para composição da lista tríplice para Reitor 

e Vice-Reitor da UEMA será convocada pelo Conselho 

Universitário - CONSUN com antecedência mínima de 45 

(quarenta e cinco) dias da data marcada para a sua realização. 

 

Da leitura do artigo acima mencionado, pode-se constatar que a responsabilidade 

da convocação é do CONSUN. Nessa esteira, junta-se a ATA QUE APROVOU A 

CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DE REITOR E VICE-REITOR DE 2022 

(doc. 5), também consta no site da UEMA, de acordo com o endereço eletrônico: 

<https://www.uema.br/documentos-consun-comissao-eleitoral-2022/>. 

Dessa forma, no dia 1º de julho de 2022 ocorreu Reunião Ordinária do Conselho 

Universitário (CONSUN) da UEMA, que, entre outros pontos de pauta, debateu e 

deliberou sobre a convocação de Eleição para Reitor e Vice-Reitor daquela Instituição, 

cuja Ata, sobre o tema, assim pontuou, excerto abaixo, ipsis litteris:  

 

Item 09 – Processo s/nº Institucional: Apreciação da proposta de 

resolução que convoca a comunidade universitária para eleição de 

reitor e vice-reitor. Relatora: Fabíola Hesketh de Oliveira. A relatora 

inicia fazendo considerações de acordo com a Lei nº 7.076/98, o 

Estatuto da UEMA e o Regimento da Reitoria, alterado pela 

Resolução nº 363/2022 – CAD/UEMA, homologada pelo CONSUN, 

considerou ainda que a participação da comunidade universitária é 

indispensável ao processo democrático de escolha de dirigentes, 

assim sendo convoca a comunidade Universitária para eleições para 

os cargos de Reitor e Vice-Reitor que ocorrerão no dia 12 de 

setembro de 2022. Após a apresentação da minuta Resolução, a 

relatora declara seu voto favorável à aprovação. E, não havendo 

nada mais a tratar, o professor Gustavo Pereira da Costa agradeceu 

a presença de todos e encerrou a sessão, e eu, Maria de Fátima de 

Castro Pinheiro lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será 

https://www.uema.br/2022/07/resolucao-n-o-363-2022-cad-uema/
https://www.uema.br/documentos-consun-comissao-eleitoral-2022/
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assinada por mim e por quem de direito, em São Luís-MA, 1º de julho 

de 2022.   

Portanto, Excelência, tudo quanto houvera sido debatido na reunião do 

CONSUN, em 1º de julho de 2022, sobre o processo eleitoral para a Reitoria da 

Instituição consta do trecho acima reproduzido, da Ata de sua reunião ordinária, a qual 

aprovou a convocação da eleição para o dia 12 de setembro de 2022. E é exatamente aí, 

onde se identificam ilegalidades e irregularidades, no nascedouro do processo eleitoral, 

visto que não se assegurou direito líquido e certo dos Impetrantes, membros da 

comunidade universitária, à presença da representação de um dos segmentos 

universitários naquele Órgão Colegiado.  

Nesse contexto, destaca-se o Artigo 96, caput do Estatuto Universitário (doc. 6) 

que versa sobre os membros que constituem a Comunidade Universitária, in verbis:  

 

Art. 96. A Comunidade Universitária é constituída pelos 

segmentos docente, discente e técnico-administrativo. 

 

Nesse sentido é inimaginável, incompreensível e, mais ainda, absurdo, que o 

Conselho Universitário da Instituição deixe de ter em seu quadro a representação de 

qualquer dos três segmentos, até porquê trata-se de um comando a ser seguido pela 

Universidade, não sendo uma faculdade ou uma opção ao bel prazer de seus gestores.  

Porém, o aludido Conselho não conta com a representação discente, ferindo o 

seu próprio Estatuto, vez que, de acordo com o inciso XIII do Artigo 30 do Estatuto, os 

acadêmicos deverão contar com 7 (sete) assentos naquele colegiado. 

Burlando a norma de regência, o 1º Reclamado expediu Ofício à Coordenação 

de Assuntos da Comunidade Estudantil/PROEXAE (doc. 7), requerendo que fosse feita 

a indicação de 02 (dois) representantes discentes para a Comissão Eleitoral, momento 

em que admite a inexistência de representação dos discentes no CONSUN, destacando-

se que a referida Coordenação não possui legitimidade para realizar a indicação 

solicitado, haja vista que é dever dos representantes discentes do CONSUN realizar a 

indicação e, na sua omissão, compete ao Presidente do CONSUN fazê-lo, conforme 

consta no artigo 26, §5º do Regimento Interno. 

Posto isto, é necessário pontuar que a aludida Coordenação é vinculada a Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis-PROEXAE, que tem como Pró-reitor o 

Professor Paulo Henrique Aragão Catunda, candidato a vice-reitor pela Chapa 3, o que 
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indica forte indício de tentativa de manipulação nas eleições. 

Logo, o ato de nomeação dos dois representantes discentes é eivado de vício e 

expressa claramente a tentativa do 1º Reclamado em usurpar funções e papéis no âmbito 

da comunidade universitária, haja vista que o § 3º do Artigo 26 do Regimento Interno 

da Reitoria é claro ao dispor que, ipsis litteris: 

 

(...). 

§ 3º Os discentes serão indicados por seus representantes 

junto ao CONSUN.  

 

Ora, evidente que, não havendo representação discente no CONSUN, jamais 

poderá haver indicação de representação de estudantes na Comissão Eleitoral e, logo, 

esta comissão é natimorta, contaminada na nascente! Destaque-se que o segmento 

discente é o mais numeroso da Instituição, sendo composto por aproximadamente 30 

mil alunos e participa com peso de 15% no processo de votação, nos termos do Artigo 

43 do Regimento da Reitoria. 

A infringência praticada na constituição e no funcionamento do CONSUN está 

presente tanto na grave falta de representação dos estudantes naquele órgão quanto no 

mecanismo de indicação dos representantes dos docentes para a Comissão Eleitoral, na 

medida em que, novamente, não se observou o Regimento Interno da Reitoria, que 

prevê em seu Artigo 26, caput e § 2º, in verbis:  

 

Art. 26 A eleição será coordenada por uma comissão 

eleitoral composta de 5 (cinco) docentes da carreira do 

magistério superior da UEMA, 2 (dois) técnico-administrativos 

e 2 (dois) discentes, designados pelo Reitor, e será realizada 

em sistema eletrônico. 

  

§ 1º (...).  

 

§ 2º Os técnico-administrativos e 2 (dois) docentes serão 

indicados pelas entidades representativas de suas 

respectivas classes, ficando a cargo do CONSUN a 

indicação dos demais docentes.  

 

Ocorre que, no caso dos 5 (cinco) docentes para a Comissão Eleitoral, apenas 

dois deverão ser indicados por sua entidade representativa, enquanto três docentes 

deverão ser indicados pelo CONSUN.  
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Entretanto, conforme demonstrado anteriormente, não houve, por parte do 

CONSUN em sua reunião do dia 1º de julho/2022, a indicação dos três nomes dos 

representantes Docentes, conforme estabelecido pelo artigo supramencionado. 

Na imagem abaixo, colaciona-se a Portaria 465/2022 designando os 

membros da Comissão Eleitoral, entre os quais 5 (cinco) docentes, sendo dois 

indicados por entidade representativa e os outros 3 (três), cujos nomes deveriam 

ser aprovados na Reunião do CONSUN, foram nomeados indevidamente pelo 

Reitor:  

 

 

 

Entre os três indicados e nomeados indevidamente pelo Reitor está o 

professor Porfirio Candanedo Guerra que é, ao mesmo tempo, Assessor Especial 

da Reitoria.  
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b) SEGUNDO VÍCIO INSANÁVEL:  

 

Cumpre enfatizar, Excelência, que, para o referido processo eleitoral ser probo e 

isonômico, este deve rechaçar a ilegalidade do 1º Reclamado que permitiu que 

ocupantes de cargo comissionado concorram às eleições para reitor e vice-reitor. 

Como é cediço, encerrou-se no dia 01/08/2022 o prazo para inscrição de chapas 

para Reitor e Vice-Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, tendo as seguintes 

numerações de inscrição, conforme Edital nº 002/2022
1
: 

 

 

 Ocorre, porém, que os(as) Professores(as) PAULO HENRIQUE ARAGÃO 

CATUNDA; JAQUELINE ALVES DA SILVA DEMETRIO; ANDRÉA ARAÚJO DO 

CARMO e LUCIANO FAÇANHA MARQUES, ocupam Cargo em Comissão na 

Instituição, fato que afronta os Princípios constitucionais como o da legalidade e o da 

moralidade, além de constituir em fato tendente a desequilibrar a igualdade de disputa. 

Dentre os Princípios do Direito Eleitoral, que podem ser tomados emprestados para a 

presente situação, temos o da Probidade e o da Igualdade ou Isonomia.  

 Nos ensina José Jairo Gomes,
2
 que, in verbis: 

Probidade significa integridade, honradez e pudonor. 

Probo (probu) qualifica o que é honesto, digno e virtuoso. 

Improbidade é o contrário. A ação ímproba é desvestida de 

honestidade e justiça. Trata-se de ação ilícita, 

transgressora das normas de conduta estabelecidas. 

                                           
1
 https://www.uema.br/wp-content/uploads/2022/08/EDITAL-02-INSCRITOS1.pdf 

2
 GOMES, José Jairo, DIREITO ELEITORAL. 16ª Ed. 2020, Editora Gen/Atlas.  
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A probidade constitui princípio regente da Administração 

Pública.     

 

Os Princípios do Direito Eleitoral acima expostos, se aplicam, também, a 

processos eleitorais no âmbito da Administração Pública, pois, do contrário, esta pode 

se constituir num palco do vale-tudo, o que é inaceitável quando estamos diante da 

esfera pública, como é no presente caso, principalmente, tratando-se de uma Instituição 

de Ensino, como é o caso da UEMA, que tem o dever de melhor orientar/ensinar os 

alunos e a sociedade. 

Entretanto, tais princípios têm sido solenemente ignorados e negligenciados pelo 

1º Reclamado, que, valendo-se de suas prerrogativas legais, delas usurpa, favorecendo a 

aliados que, ocupando Cargos em Comissão, gozam de ampla vantagem na disputa 

eleitoral para Reitor e Vice-Reitor.  

Frise-se que o grupo liderado pelo 1º Reclamado resolveu lançar diversas 

Chapas como “estratégia” para deixar de fora da Lista Tríplice as demais Chapas 

concorrentes. Essa é a razão sórdida que explica a existência de alguns concorrentes 

ocupantes de cargos em comissão nomeados pela pelo 1º Reclamado.     

Demonstração cabal e inequívoca da verdadeira artimanha visando favorecer a 

seus aliados, é que o 1º Reclamado promoveu, em 19/04/2022, nesse ano, na condição 

de Presidente do Conselho de Administração da UEMA (CAD-UEMA), alteração no 

Regimento Interno da Reitoria, cujo Artigo 31 foi modificado, passando a prever, 

verbis: 

Os candidatos à eleição, no exercício de cargos 

comissionados, não estão obrigados à 

desincompatibilização.    

 

Portanto, Excelência, praticou o 1º Reclamado, atos administrativos em afronta 

aos Princípios da Probidade e da Igualdade ou Isonomia, direitos líquidos e certos dos 

Reclamantes e da comunidade universitária. 

 Abaixo, colaciona-se print screens de publicações de atos administrativos do 1º 

Reclamado no Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE-MA), em que se comprova 

que há candidatos ocupando cargos comissionados, com suas correspondentes funções: 

Ato de nomeação do Candidato a Vice-Reitor Paulo Henrique Aragão Catunda, 

pelo 1º Reclamado, para a função de Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis 
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– PROEXAE, simbologia DGA. Foi a PROEXAE a destinatária de Ofício da 

Reitoria solicitando nome de estudantes para compor a Comissão Eleitoral, 

demonstrando total pessoalidade no ato do Reitor:  

 

 

 

Ato de concessão, pelo 1º Reclamado, de adicional à candidata a Reitora, Andréa 

Araújo do Carmo, em que se constata que a mesma exerce a função de 

Superintendente de Gestão Ambiental da UEMA, simbologia DANS-1:  

 

 

Ato de concessão, pelo 1º Reclamado, de adicional à candidata a Vice-Reitora, 

Jaqueline Alves da Silva Demétrio, em que se constata que a mesma exerce a 

função de Diretora de Curso, simbologia DANS-3: 
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Ato de alteração de gratificação técnica, pelo 1º Reclamado, ao candidata a Vice-

Reitor, Luciano Peçanha Marques, em que se constata que o mesmo exerce a 

função de em Cargo Comissionado: 
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Assim, a nulidade supra demonstrada decorre do fato de que, na hierarquia das 

normas, a Constituição Federal se encontra no topo, de modo que o § 7º do Artigo 37 da 

Carta Política prevê que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de 

cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a 

informações privilegiadas, sendo razoável o entendimento de que aqueles candidatos(as) 

que ocupam cargo comissionado em Instituições Públicas de Ensino Superior estão em 

funções que lhes permitem ter acesso a informações privilegiadas, o que fere à CF/88. 

Ademais, a previsão, na Resolução 363/2022, permitindo que professores 

comissionados possam concorrer à Reitoria e Vice-Reitoria sem deixar os cargos, fere 

não apenas à Carta Magna, mas também ao Artigo 116 do Estatuto da Universidade 

Estadual do Maranhão – UEMA, o qual estabelece, que, verbis: 

 

Art. 116 Os candidatos à eleição para o Reitor e Vice-Reitor, que 

estejam ocupando cargos em comissão, deverão afastar-se 

noventa dias antes da data da eleição.     

 

Logo, Excelência, percebe-se que a alteração no Regimento Interno foi uma 

manobra oportunista do 1º Reclamado visando unicamente beneficiar o seu candidato. 

Isto porque, os candidatos ocupantes de cargo comissionado supra referidos, 

nomeados pelo 1º Reclamado, estão em posição privilegiada em relação aos demais 

candidatos, fato que provoca desequilíbrio e desigualdade na disputa para Reitor e Vice-

Reitor, sendo desarrazoado, sob todos os aspectos, permitir que essas pessoas possam 

concorrer aos cargos pretendidos. 

 

c) TERCEIRO VÍCIO INSANÁVEL 

 

A Resolução n.º 1.108/2022-CONSUN/UEMA, conforme acostado à essa peça, 

estabelece em seu artigo 2º que a eleição será realizada em SISTEMA 

ELETRÔNICO, entretanto, não permitirá que as chapas e a comunidade universitária 

fiscalizem o seu funcionamento. 

Além disso, a eleição foi montada para ser exclusivamente online, criando 

dificuldades ao exercício do voto àqueles que não tem acesso à internet ou a quem não 

está habituado ao mundo virtual, cerceando o direito das pessoas que querem votar 

presencialmente, sendo este um método adotado unilateralmente pelo 1º Reclamado. 
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Portanto, percebe-se, de antemão, que a ausência de uma data para realização de 

inspeção por parte das Chapas gerou um vício insanável, pois fere frontalmente os 

Princípios da Segurança, da Transparência e da Isonomia, até porquê, o sistema de 

votação eletrônica da UEMA está sob a coordenação de servidor aliado político do 1º 

Reclamado e ocupante do cargo de Coordenador de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, colocando em xeque a confiabilidade e segurança do processo eleitoral. 

Chama atenção a imoralidade e a forma personificada, pessoal, com que o 1º 

Reclamado age visando favorecer os seus aliados no processo eleitoral e, neste caso em 

particular, tal conduta põe em risco a integridade, a higidez e a própria lisura do 

processo eleitoral, senão vejamos. 

Em primeiro lugar, pelo fato de que, nos termos do Artigo 2º da Resolução nº 

1.108/2022 (doc. 8), da lavra do Presidente do CONSUN (1º Reclamado), a eleição será 

em sistema eletrônico, de responsabilidade da Coordenação de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – CTC da Pró-Reitoria de Infraestrutura, onde o 

Coordenador responsável é também integrante da Comissão Eleitoral.  

Ora, o 1º Reclamado designou para a coordenar o processo eleitoral alguém que 

fora nomeado, por ele mesma, para a função de Coordenador de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), sendo que este Setor será o responsável pela 

realização de votação de forma eletrônica, deixando claro a existência de tráfico de 

influência que pode se traduzir em ausência de confiabilidade no sistema eletrônico. 

 A falta de transparência e de confiabilidade quanto ao sistema eletrônico 

demonstra nítido conflito de interesse, haja vista que não há nenhuma auditoria externa 

do sistema que será utilizado nas eleições, ressaltando-se que esta função será realizada 

pela pró-reitoria de infraestrutura, sob a responsabilidade dos funcionários do setor, 

tendo todos relação de subordinação ao Reitor. 

 Além disso, existe um fato extremamente grave, conforme relatos de candidatos 

concorrentes nesta e em eleições passadas, que consiste no impedimento dos candidatos 

de terem acesso livre aos espaços acadêmicos dos diversos Campi da UEMA, e, 

também, de realizar campanha eleitoral, por orientação dos Diretores (as) dos Campi da 

Universidade Estadual do Maranhão nos interiores do Estado, ressaltando que muitos 

deles foram nomeados diretamente pelo 1º Reclamado. 
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Ora excelência, é de conhecimento público e notório, não só na Comunidade 

Acadêmica da UEMA, mas por toda a sociedade maranhense, que o 1º Reclamado 

possui um lado nas referidas Eleições, sendo este o do candidato à Eleição que hoje 

ocupa o cargo de Vice-Reitor, conforme imagem do registro de campanha do Vice-

Reitor: 
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Dessa forma, é claro que há 8 (oito) anos estes estão se beneficiando da atual 

gestão com inauguração de obras, nomeações discricionárias diversas e afins, além do 



 

Rua dos Angelins, casa 32, quadra 10. Jardim São Francisco. CEP: 65.076-030 - São Luís/MA 
Telefone: (98) 3235-4146 - WhatsApp: (98) 99192-4855 

alencarjunioradv@hotmail.com 

pleno acesso a todos os Campus e acesso privilegiados à informações, como a lista de 

votantes dos três segmentos, configurando um total desequilíbrio do pleito eleitoral. 

 

d) QUARTO VÍCIO INSANÁVEL: 

 

                  Da ilegalidade constante na alteração de Dispositivo Do Regimento 

Interno no Ano da eleição. 

 

        Esse vício Salta as vistas!!!  A ilegalidade e imoralidade da alteração é 

configurada a partir do momento que esta vai em sentido contrário ao que estabelece o 

artigo 116 do Estatuto da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, senão 

vejamos:  

 

Art.116 Os candidatos à eleição para Reitor e Vice-Reitor, que 

estejam ocupando cargos em comissão, deverão afastar-se 

noventa dias antes da data da eleição. (grifo nosso). 

  

 O Estatuto é o instrumento originário, responsável por regular os direitos e 

obrigações internas e externas de uma organização – no caso em tela, da Universidade – 

e o Regimento Interno é incumbido de versar apenas sobre as questões internas, é 

indubitável que o segundo deve estar em conformidade com o primeiro, não em sentido 

hierárquico, mas sim em razão de sua competência. 

 Está claro e evidente, excelências, que essa norma, alterada no próprio ano que 

ocorrerá a eleição é absolutamente OPORTUNISTA e ILEGAL. 

             Se fizer uma comparação a eleição NACIONAL, que é a mais importante de 

nossa democracia, fica ainda mais gritante essa ilegalidade, pois o TSE, veda, 

terminantemente, toda e qualquer alteração em ANO ELEITORAL. Isso, também, fere 

frontalmente o princípio da não surpresa.  

 

ESSA MEDIDA IMORAL, TEVE UMA RAZÃO DE ACONTECER: O 

REITOR TEM SEU CANDIDATO NESSA ELEIÇÃO, pois é de conhecimento 

público e notório, não só na Comunidade Acadêmica da UEMA, mas por toda a 

sociedade maranhense, que o primeiro agravado possui um lado na ELEIÇÃO DE 
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REITOR E VICE-REITOR desse pleito atual, é o candidato, que atualmente ocupa o 

cargo de Vice-Reitor, conforme vários registros de campanha do Vice-Reitor: 

 

 

III –  DOS FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRESENTE 

REPRESENTAÇÃO 

 

Nos termos do artigo 129, II da Constituição Federal, cabe ao 

Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia” .  

Nesse sentido, considerando tratar-se de objeto que contempla a 

Eleição da mais importante Instituição de Ensino Superior Pública 

Estadual do Maranhão ,  resta demonstrada a relevância social que 

merece a intervenção imediata deste Ministério Público com as medidas 

cabíveis , com escopo de garantir uma eleição justa,  dentro dos princípios 

constitucionais (transparência, publicidade, moralidade, 

imparcialidade e legalidade)  que devem balizar toda e qualquer 

administração pública.  

 

 

 

IV – CONCLUSÃO E PEDIDOS 

 

Ante todo o exposto, clamando pelo notável saber jurídico deste DD. 

Representante do Ministério Público, pelo brilhante senso de justiça na execução de 

suas atribuições funcionais, nos termos do art. 129, inciso II, da CF, requer digne-se, 

em caráter de URGÊNCIA-URGENTÍSSIMA: 

 

1) Diligenciar “in loco” para fins de CONSTATAÇÃO e COMPROVAÇÃO 

dos fatos, ora relatados; 
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2) Seja instaurado o competente procedimento, por esse DD. Ministério 

Público Estadual, na função de fiscal da lei para fins de apuração e tomada de 

providências cabíveis; 

3) Determinar notificação para colher depoimentos das pessoas acima 

mencionadas, sob o compromisso legal de prestar as informações fidedigna, conforme 

rege o ordenamento jurídico.  

4) que adote todos os procedimentos legais que o parquet entender necessário 

para o deslinde mais breve possível tendo em vista o exíguo tempo até a realização da 

eleição que ocorrerá no dia 12/09/2022; 

5) que o Parquet emita o parecer ministerial de tudo que apurou durante as 

investigações. 

 

Por fim, protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, dentre 

elas a oitiva de testemunha, depoimento pessoal dos Requeridos, juntada de 

documentos e outras que o Parquet entender ser necessário. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Luís, 18 de agosto de 2022. 

 

Leverriher Alencar de Oliveira Júnior 

OAB/MA, n.º 7.782 


