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Advogado com 17 (dezessete) anos de experiência atuando em questões de 
Direito Empresarial, Direito Eleitoral e Direito Administrativo, com enfoque 
específico na área do Direito Municipal. 
 

Formação  Graduado em Direito pelo Centro Universitário do Maranhão 
– UNICEUMA em 2002; 

 Advogado militante desde 2003 (OAB/MA sob o nº. 6.542); 
 Pós-graduado em Direito Civil lato sensu pela Universidade do 

Sul de Santa Catarina - UNISUL, em 2005; 
 Pós-graduando em Direito Processual Civil pela Faculdade 

Ibmec SP e  
 Pós-graduando em Direito Eleitoral pela PUC Minas. 
 

  

Experiência  Assessor Jurídico da extinta Gerência Regional de Articulação 
e Desenvolvimento da Região do Munim e Lençóis 
Maranhenses, com sede no Município de Rosário (MA), entre 
os anos de 2003 e 2004; 

 Advogado sócio do escritório Daniel Leite & Advogados 
Associados entre 2005 e 2009 e, novamente, em 2014 até os 
dias atuais; 

 Atuação nas áreas de consultoria e representação judicial de 
sociedades empresárias, de Municípios, em questões 
envolvendo licitações, celebração e execução de convênios e 
contratos administrativos, além da representação judicial e 
consultoria a agentes políticos; 

 Exerceu a função de Chefe da Assessoria Jurídica do 
DETRAN (MA), em 2007. 

 Assessor de Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Maranhão entre 2010 e 2014. 

 Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão em 2019/2020. 
 

Experiência na 
seara Eleitoral 

 Exerceu função de coordenador jurídico da campanha 
majoritária ao Governo do Estado do então candidato Jackson 
Lago nas eleições gerais de 2006. 

 Atuação como advogado nas eleições de 2008, assessorando 
diversos candidatos a cargos majoritários e proporcionais no 
interior do Estado. 

 Exerceu função de coordenador jurídico da campanha ao 



Senado do então candidato Weverton Rocha, nas eleições 
gerais de 2018. 

 Atualmente no patrocínio em 388 (trezentos e oitenta e oito) 
processos em trâmite na Justiça Eleitoral do Maranhão e 
outros 122 (cento e vinte e dois) em curso no Tribunal 
Superior Eleitoral. 

 

Atividades 
adicionais 

 Membro palestrante da Feira do Empreendedor 2005 no 
SEBRAE/MA, discutindo temas relativos ao Direito do 
Consumidor; 

 Autor do artigo “Código Civil: A adoção de cláusulas gerais é 
a maior mudança na legislação”, publicado no site Consultor 
Jurídico em 31 de março de 2005 - 
<http://www.conjur.com.br/static/text/33864,1> - e no 
Jornal da Paraíba, coluna semanal “Escrevendo Direito”, 
veiculada na edição de 08 de abril de 2005. 

 
  

Outras 
informações 

 Curso “As Licitações: Processos e Procedimentos”, realizado 
em março de 2004, pela Escola de Governo do Maranhão 
(EGMA); 

 Curso “Licitações & Contratos – Novas Soluções para Velhos 
Problemas” ministrado por Jorge Ulisses Jacoby Fernandes em 
Fortaleza (CE), no mês de junho de 2007; 

 Seminário sobre Improbidade Administrativa na CNM – 
Confederação Nacional dos Municípios em maio de 2019. 
 

São Luís (MA) – Março de 2020. 
 


