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EDITAL No 025 - PRCS, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Torna pública a decisão tomada pelo Conselho Superior acerca 
do Recurso apresentado referente ao indeferimento de 
habilitação ao cargo de Ouvidor-Geral da Defensoria Pública 
do Estado do Maranhão, pela Comissão Eleitoral. 

 
 

O Presidente do Conselho Superior, no uso de suas atribuições legais e institucionais, 

com fulcro no art. 105-B da Lei Complementar nº 80/94: 

 

FAZ SABER a todos quantos do presente edital tomarem conhecimento da 

decisão tomada pelo Conselho Superior da DPE/MA, em sua 138ª Sessão Ordinária, realizada 

em 28 de agosto de 2020 acerca dos Recursos apresentado pelos candidatos ao cargo de 

Ouvidor-Geral DPE/MA, quais sejam: LUCILENE SANTOS PEREIRA, RAQUEL SANTOS ALMEIDA, 

ROGÉRIO JANSEN PEREIRA VERDE e ROMEU DINIZ GONÇALVES haja vista o indeferimento de 

habilitação de suas candidaturas, publicada através do Edital nº 004-COEL, de 12 de agosto 

de 2020. Quanto à habilitação da candidata LUCILENE SANTOS PEREIRA foi deliberado pelo 

Conselho Superior, por maioria, pelo indeferimento do recurso da candidata, pela 

impossibilidade de juntada de documento em sede de recurso, sem justo motivo. Quanto à 

habilitação do candidato ROGÉRIO JANSEN PEREIRA VERDE foi deliberado pelo Conselho 

Superior, por unanimidade, pelo indeferimento do recurso do candidato pela impossibilidade 

de juntada de documento em sede de recurso, sem justo motivo. Quanto à habilitação da 

candidata RAQUEL SANTOS ALMEIDA foi deliberado pelo Conselho Superior, por maioria, 

pela impossibilidade de juntada de documento em sede de recurso, sem justo motivo. Sobre 

a habilitação do candidato ROMEU DINIZ GONÇALVES foi deliberado pelo Conselho Superior, 

por unanimidade, pela impossibilidade de juntada de documento em sede de recurso, sem 

justo motivo. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mando expedir o 

presente edital, que vai por mim assinado e publicado na Imprensa Oficial e no site da 

DPE/MA. Dado e passado na sala de Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Estado, em São Luís, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. Eu, 

____________ (Juliane Silva Neves), Chefe de Gabinete e Secretária da Comissão Eleitoral, o 

digitei, fiz imprimir e encaminhei para divulgação. 

 

 

 

 

ALBERTO PESSOA BASTOS 

Defensor Público-Geral - Presidente do Conselho Superior da DPE/MA 

 


