
 

 

Vitória-ES, 15 de março de 2021 
 
À  
CONVENÇÃO BATISTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Att. Pr Ednam Santos Dias da Silva  
Relator da Comissão de Ética 
 
Prezado pastor: 
 
É com tristeza que temos acompanhado os problemas vividos atualmente por nossa igreja. Não por haverem 
surgido, porque problemas acontecem em igrejas, como bem sabe. Mas pelo modo como o grupo de irmãos 
que os têm causado tem agido.  
 
É com muito espanto que temos também acompanhado as manifestações da CBEES, em particular por meio 
desta Comissão. Não somos pastores, e não estamos acostumados aos trâmites denominacionais, mas temos 
bom senso, vida cristã e maturidade para avaliar a pertinência das ações diante dos fatos que temos 
vivenciado. 
 
Por esta razão, nós que subscrevemos esta carta, decidimos de maneira concreta demonstrar que os fatos 
que temos vivido internamente e que tem sido enfrentados pelo nosso pastor, Pr Usiel Carneiro de Souza, e 
os demais membros do Conselho da Igreja, não são da natureza que os que assinam uma certa “Notificação 
Extrajudicial” declaram ser.  
 
Quanto a tal "Notificação", a mesma foi prontamente enfrentada pelo pastor, diante de toda a igreja. 
Avaliada pelo Conselho tendo em vista os fatos e provas apresentados pelo pastor e rejeitada, pois trata-se 
de acusações sem fundamento ou provas. O Conselho disciplinou os irmãos que  persistiram com as 
acusações, além de agirem com desrespeito contra o pastor e o Conselho nos grupos internos da igreja. Na 
verdade eles tem desrespeitado a todos nós, igreja, procurando ferir nossa comunhão. 
 
Sendo assim, aqui nos manifestamos e encaminhamos o apoio que, voluntária e conscientemente nos foi 
dado por irmãos e irmãs que, indignados como nós, condenam as atitudes daqueles irmãos e veem na forma 
como a CBEES tem se posicionado, um lamentável erro.  
 
Se pela voz injusta e colimadora daqueles poucos esta Comissão se sente motivada a acolher suas queixas e 
agir, esperamos e solicitamos que, pela voz de inúmeros irmãos, que esta Comissão respeite as decisões da 
IBPC tomadas corretamente por nosso Conselho e mostrem respeito pelo nosso pastor, cujo ministério tem 
ricamente abençoado nossas vidas.  
 
 
 
EDMILSON BERMUDES ROCHA JUNIOR 
 
 
FERNANDA CARNEIRO NUNES 
 
 
JOILSON DE OLIVEIRA ALVES 
 
 
LARISSA MUSSO DE MAGALHAES 
 
 
MARCELO RENAN DE DEUS SANTOS  

DocuSign Envelope ID: 1F57BC6E-9C62-4CE6-9B91-2096E3086A65

















DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: F3010B2A-35C5-4630-BA97-D3182D66ECC5

15494011739Marcelly Tomaz Campores

Aline Gonçalves Almeida CPF ou RG: 
14891543701

CPF ou RG:96260521200
Elysa Reis de Assis

CPF 01419916157
Ludmylla Mariana Anselmo



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 138D2CDC-B42E-4561-A75F-6A090C704DEC

Bernardo Garret Santos

09/03/2021

20559642750



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 9E1C925E-4177-43E9-B84C-52C7BADE8445

CPF ou633375 RG

05/03/2021

Jefferson Rosário Santos

Wagner Rodrigues Zeferino CPF ou RG:08501321770

CPF ou RG:05580088795Vanessa Machado Espindula Zanotti



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 37E8B443-D441-4AE9-91CC-4DFE2D5E1893

CPF ou RG:
14065421721

Kaique Martins Salles

CPF ou RG:
124.669.367-47

George Henrique Vieira Marinho

CPF ou RG:94990417704Adriana Ramos Castello



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 2162E15A-8504-4684-9261-C853D65A8530

CP09024260795F ou RG:
Suelen Cristina de Campos

CPF 03166170704
Alessandra Fornazier



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 783B77D3-4467-46AE-A022-7453EEC4CFBE

00809825732

07/03/2021

ROSIANY CARLA FABRES KOEHLER

CPF ou 
RG:170211397-30

Gabriel Leite de Castro Moraes

CPF ou RG:3050438ARTHUR SILVA SANTOS



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: B41A65DA-A5F5-458E-BA4D-87435059B6BB

Ademilson Couto de Sá
CPF ou Rg0849350220



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 9C58AF5A-88F9-4D22-B856-ED3AA021A88A

07/03/2021

Rogerio Viza CPF ou RG
46673040653

CPF ou 
RG:819.000.661-49

Claudine Santos Badue Gonçalves



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: E4527C00-7183-4EFE-BE4C-3331C99AC5D9

CPF ou RG:84846208672Heber Almeida Barbosa

Antonia Jeane Alves de SouzaCPF 03198104700 ou 
RG:1177700

Thais Oliveira de Oliveira CPF ou 
RG:116.416.417-84



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: B1E70932-6E91-4BBF-9297-E020D9BB1C98

07/03/2021

13470067708Luana Ayres da Silva

Aline Soares Dantas 09089431721



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 11AE421F-BCF4-45CC-AB1F-E3E027397C51

09/03/2021

CPF o61609781791u RGRoberto Duia Castello

CPF ou RG: 183.028 
OAB/RJ

Fernanda Espíndola Valença

Giordane DE OLIVEIRA PEREIRA SIMOESCPF ou RG:04235689738

Juliana Vieira Simões CPF ou RG:08696156706

CPF: 034.692.517-70MARCIO NUNES FERREIRA



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 14E0918A-AC1D-479C-A7F1-23DA57FEBCC6

Andressa Almeida Barbosa CPF
090.017.657-18

34714634615Carlos Gomes de Carvalho



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 49D2268B-75ED-49E1-9E17-FEF0445CD061

Ilana Soares Martins CPF ou RG:05348924776

Lucas Pitangui Silva

04/03/2021

14788577739

Queulla Garret Ramos Santos CPF ou RG:04665795789

Mara Correia Silva Santos CPF ou RG:
81312202734

CPF ou RG:
03172301745

Márcia  Leal de Farias

Carmen Isaura Leal de Farias CPF ou RG:
73094595715



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: C76D5FAC-4820-4CBE-BEA7-369E51E52FE9

03/03/2021

24922684034Valdir Stephanini

76217353768 Genilza Lemos Soares Stephanini



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: C9DE0B7A-E2D7-4689-8D0A-5C636638104D

Michele Soares Martins 09084615778

05/03/2021



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 54C915C3-9E2E-4D5B-95B5-119BD0149B95

131889377-17

07/03/2021

Lucas Dias Schuller

93216076849Geraldo Schuller

Vitor Guirra Miller de oliveiraCPF ou 
RG:20.235.750-5

CPF ou 
RG:084.777.187-33 

Zulmira Pinto Antunes Zeferino

65219660730Valéria Nogueira Dias



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 385A4F0D-4FE6-4B48-9DC6-0794773F1C14

03/03/2021

Cilda Neves Machado Santos CPF 189533956-15

CPF ou RG:211986Alcino Santos



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: A12B861A-AF57-4378-BB42-2B50376EEA73

03/03/2021

CPF 078895677-99Christian Vieira de Oliveira

CPF 08267259708Lilian Klein Hoffmann



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: AFF49D78-D62D-478C-A427-01AA680D1039

wanderson lopes soares CPF 031144247-16 ou 
RG 1162524 -ES

03/03/2021

Bianca Tristao Sandri CPF ou RG:00203515773



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 0E976E7B-8D3F-4EFB-9A90-CEDBCC7E6B1B

CPF 108.680.407-46Arthur Tardin Rodrigues

03/03/2021

Lais Tosta Pecinali CPF ou RG:10708236782



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 032A6577-8562-42A1-973F-8D90484B3BBE

03/03/2021

CPF ou RGKenner Roger Terra

CPF 774.877.297-53Brigida Alexandre

CPF ou RG:9586109Nilson Lourenço

CPF ou RG06424895728:Lucas Alexandre Lourenço



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: 060D67FD-F4DB-4664-BC6F-70574A401C44

Alice da Rocha Perini CPF ou 
RG:094259947-06

Ueslei Almeida de Melo
CPF ou 
RG:072.635.087-70

Angela Eleoterio de Jesus Melo
CPF ou 
RG:083.187.907-66



DECLARAÇÃO 

 

Declaro por meio deste que como MEMBRO da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC), 

situada à Avenida Rio Branco no 900, Praia do Canto, Vitória, ES, inscrita no CNPJ/MF 

27.316.504/0001-71, QUE NÃO RECONHEÇO como verdadeiras as declarações contidas 

no documento “NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL” lido e entregue pelo Sr. Jairo Mendes 

Peçanha e Sr. Fabio Lucianno Ferreira de Moraes, respectivamente, ao Conselho da IBPC 

na reunião ocorrida no dia 10 de janeiro de 2021. As denúncias foram devidamente 

contestadas e descaracterizadas pelo Pastor Presidente e Conselho publicamente nesse 

mesmo dia, ao corpo de membros da IBPC. Visto assim, apoio a liderança da IBPC, neste 

ato representada pelo seu Pastor e Conselho, nas ações de respostas aos signatários de 

referido documento, com o único propósito de manter os princípios éticos 

fundamentados na Bíblia Sagrada. 

DocuSign Envelope ID: F4540C18-B466-4E36-A5D9-3C364B56BD0D

03/03/2021CPF:09007465724

DocuSign Envelope ID: 692B7456-3B8B-408B-99F8-AA07F341DBD7

CPF:063.716.597-74 03/03/2021

03/03/2021CPF:04217156774

CPF:03458486755 03/03/2021

05435446724 03/03/2021

03/03/2021

 192.027.747-14

 192.027.747-14

03/03/2021
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