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COMUNICADO À SOCIEDADE AMAPAENSE 

O Conselho Estadual de Política Cultural, guardião da Lei do Sistema Estadual de Cultura 
do Amapá, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pelo 
art. 292, Parágrafo Único, da Constituição do Estado do Amapá, pela Lei nº 0911/2005 
(Criação do Conselho Estadual de Política Cultural), Lei nº 2.137/2017 (Regulamentação do 
Sistema Estadual de Cultura do Estado do Amapá) e Lei nº2420/2019 (que altera o 
quantitativo de membros titulares do CEPC) e Decreto de Regulamentação(R.I) nº 
3.910/2019, bem como pela Lei nº 1.046/2006 que criou o Conselho de Pauta do Teatro das 
Bacabeiras, por meio de seu Colegiado composto paritariamente por representantes do 
poder público e da sociedade civil, com base nas diretrizes propostas e na elaboração, 
acompanhamento da execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas de cultura. 

Considerando, os princípios norteadores da administração pública, notadamente os da 
legalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

Considerando, a decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0048426-
50.2021.8.03.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de 
Macapá, a qual determinou que o processo de eleição siga regularmente e, 
concomitantemente, como consequência lógica para que se dê continuidade ao respectivo 
processo foi determinada a prorrogação dos mandatos dos conselheiros, ato confirmado 
através do Decreto nº 1452 de 29 se março de 2022, vem comunicar à sociedade 
amapaense, em especial aos fazedores de cultura, a retomada dos trabalhos para 
realização das Eleições do CEPC e CPTB.  

Deste modo, objetivando o cumprimento da decisão judicial, bem como o desejo do 
Colegiado em concluir o processo que tem como objeto a eleição dos membros da 
sociedade civil que atuarão no próximo mandato para representar os segmentos da 
MÚSICA, DANÇA, TEATRO, AUDIOVISUAL, ARTES VISUAIS, LITERATURA, CULTURA 

POPULAR E AFRODESCENDENTE, CAPOEIRA, ARTESANATO, CULTURA INDÍGENA, 
MARABAIXO, CULTURA GOSPEL E CULTURA QUILOMBOLA E FESTAS TRADICIONAIS 

AMAPAENSES, o CEPC retomou as suas atividades no dia 29 de março de 2022 com o fim 
de concluir o processo eleitoral interrompido por ações judiciais, a saber: a primeira movida 
por Federação de Dança do Amapá, através do seu presidente Silvano Santos; 
posteriormente, foi seguida das ações impetradas por Pablo Sena, Aguinaldo Santos, Denis 
Albuquerque.  

Abaixo, seguem dados das ações judiciais, informando que as denúncias/impugnações, 
recursos e decisões administrativas, bem como ações, defesas e decisões judiciais se 
encontram disponíveis no site https://secult.portal.ap.gov.br. 

FEDERAÇÃO ESTADUAL DE DANÇA DO AMAPÁ (FEDAM) 
4ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 
PROCESSO N. 0048426-50.2021.8.03.0001   
OBS.: A inabilitação do agente cultural deu-se em razão do não cumprimento da 
determinação estabelecida no § 4º do art. 16 do Regulamento das Eleições CEPC e CPTB – 
Biênio 2021/2023, que assim estabelece: “No ato da inscrição, as cópias dos documentos 
descritos nos incisos II usque VI deverão vir autenticadas em cartório”. 
Saliente-se que, recentemente, foi protocolada denúncia no CEPC/AP contendo mídia digital 
dando conta de suposta realização de campanha antecipada pelo então pré-candidato, à 
época, cujo fato deverá ser encaminhado para análise da Comissão Eleitoral. 
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AGUINALDO COSTA DOS SANTOS 
4ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 
PROCESSO N. 0048612-73.2021.8.03.0001 
OBS.:  No momento da inscrição o agente cultural deixou de definir a escolha do Conselho 
(CEPC ou CPTB) para o qual pretendia a sua candidatura, cuja defesa, em grau de recurso 
administrativo, foi acatada e sanada pela Comissão Eleitoral. 
A inabilitação do agente cultural, portanto, deu-se em razão do não cumprimento da 
determinação estabelecida no § 4º do art. 16 do Regulamento das Eleições CEPC e CPTB – 
Biênio 2021/2023, que assim estabelece: “No ato da inscrição, as cópias dos documentos 
descritos nos incisos II usque VI deverão vir autenticadas em cartório”. 

PABLO WILLIAM FERREIRA SENA 
6ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 
PROCESSO N. 0048432-57.2021.8.03.0001  
OBS.: A inabilitação do agente cultural ocorreu após análise e conclusão pela Comissão 
Eleitoral de realização de campanha antecipada. Entende-se pelos regulamentos das 
eleições que a propaganda eleitoral somente seria permitida após a homologação das 
candidaturas, o que ocorreu somente no dia .12 do mês e ano em curso. Baseado nisso, 
toda propaganda eleitoral fora considerada extemporânea quando veiculada antes do dia 
12, neste sentido: “É vedada a realização de campanha eleitoral, pelo candidato (a) no 
período anterior à homologação de sua candidatura e da data prevista para isto no Anexo, 
sob pena de exclusão do pleito” (Resolução n. 001/2021, art. 15); “E vedada a realização de 
campanha eleitoral pelo candidato(a) em período anterior a homologação de sua solicitação, 
sob pena de cancelamento de sua eventual candidatura”. 

DENIS ALBUQUERQUE SANTAREM 
1ª VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA 
PROCESSO N. 0048701-96.2021.8.03.0001  
OBS.: A inabilitação do agente cultural, portanto, deu-se em razão do não cumprimento da 
determinação estabelecida no § 4º do art. 16 do Regulamento das Eleições CEPC e CPTB – 
Biênio 2021/2023, que assim estabelece: “No ato da inscrição, as cópias dos documentos 
descritos nos incisos II usque VI deverão vir autenticadas em cartório”. 

Note-se que relativamente aos processos judicias deverá ser adotada a legislação do TSE 
que leciona que aquele que tem o registro indeferido sub judice ostenta 
o status de candidato até que haja o trânsito em julgado da decisão (artigo 16-A, da Lei nº 
9.504/97). Isso significa que poderá apresentar-se como candidato, praticar todos os atos de 
campanha e ter seu nome incluído na urna para concorrer. 

Após a eleição os votos dados aos candidatos indeferidos sub judice serão computados 
como anulados sub judice (artigo 195, I, “a” e 198, I, “a”, da Resolução TSE 23.611), e 
embora sejam considerados quando da divulgação dos resultados terão a advertência de 
que sua validade é condicionada à reversão da decisão desfavorável, e caso o 
indeferido sub judice vença a eleição não poderá ser diplomado e nem empossado, nos 
termos do artigo 220 da Resolução TSE 23.611. 

Quanto aos deferidos  sub judice, o raciocínio dos candidatos que estão com o 
registro deferido com recurso é totalmente oposto. Os votos serão considerados válidos para 
todos os fins, salvo se houver reversão da decisão e indeferimento do registro. Esses 
candidatos serão diplomados e assumirão seus cargos normalmente, e caso haja o 
indeferimento posterior do registro, com trânsito em julgado, serão imediatamente afastados 
dos cargos. 
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Vale ressaltar que as insatisfações que culminaram com o ajuizamento das ações 
decorreram da inabilitação das candidaturas ao CEPC, após a devida análise da Comissão 
Eleitoral, em razão de não obediência às regras do Regulamento das Eleições 
(https://secult.portal.ap.gov.br). 

Saliente-se que o CEPC preparou e cumpriu todas as etapas necessárias para a realização 
das eleições, inclusive foram tomadas todas as providências, em tempo hábil, junto aos 
órgãos competentes  e, consequentemente, a paralisação do processo eleitoral acarretou 
prejuízos de diferentes naturezas, inclusive para os 35 (trinta e cinco) candidatos(as) e 1.370 
(um mil, trezentos e setenta) eleitores(as) habilitados(as), os quais pertencem a diferentes 
segmentos e cumpriram todas as regras para participação, com a devida atenção e respeito 
às normas pré-estabelecidas e elaboradas pelo Colegiado, este composto pela Sociedade 
Civil e Poder Público, sendo que os novos Conselheiros já deveriam estar ocupando os seus 
assentos desde o mês de  novembro 2021. Portanto, as medidas judiciais ocasionam sérios 
e graves prejuízos à cultura do Estado com a paralização das eleições. 

O processo eleitoral demanda custos, sejam para realização de treinamento de apoiadores 
voluntários, com alimentação, transporte para deslocamento, além de horas de trabalho 
exaustivo dos membros da Comissão Eleitoral que desenvolveram as suas atividades a 
título de colaboração, sem remuneração, trabalhando inclusive aos finais de semana, no 
decurso de todo o dia e até altas horas da noite, além da compra de material para garantir 
as exigências contra o COVID-19 (via Decretos) expedidos pelas autoridades competentes. 
Assim sendo, o CEPC planejou e regulamentou, e a Comissão Eleitoral cumpriu todas as 
etapas e normas pré-estabelecidas. 

Ressalte-se que foram aproximadamente 3.000 (três mil) pedidos de inscrições, e que os 
inabilitados (cerca de 1.500 pessoas), agiram com ombridade e respeitaram a decisão 
decorrente do trabalho de todos os envolvidos: segmentos culturais do Amapá, CEPC, 
CPTB, Comissão Eleitoral, subcomissão, candidatos e eleitores. 

Importante salientar, que dezenas de inscrições de eleitores apresentadas por alguns 
candidatos foram indeferidas em razão de total desrespeito às normas do regulamento e ao 
princípio da moralidade, eis que muitos, apresentados em blocos (o que não era permitido) 
continham apenas fichas de inscrição sem nenhum documento de identificação, e tantos 
outros não comprovavam pertencimento ao segmento para o qual tentavam se habilitar etc. 

Assim, os trabalhos foram retomados, e em consequência, o CEPC toma as devidas 
providências para que as eleições ocorram com normalidade e dentro do período 
estabelecido pela justiça, na expectativa de que não ocorram novas interferências para a 
conclusão dos trabalhos e posse imediata dos novos conselheiros.  

Informa, ainda, que a Plenária do CEPC já aprovou o novo cronograma das eleições, 
incluso, sugerido pela Comissão Eleitoral, bem assim como já retomou a conversação com 
as instituições para colaboração no processo, e que demais informações poderão ser 
adquiridas na sede da CEPC/AP, em horário de expediente. 

Cordialmente, 

Macapá/AP, 19 de abril de 2022. 


