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EDITAL N.º 02/2007 

 
A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 

Desembargadora Izaura Maia, no uso de suas 

atribuições previstas no artigo 25, da Lei Complementar 

Estadual 47, de 22 de novembro de 1995, 

 

Considerando o teor da Portaria 679/07, da Presidência 
deste Tribunal de Justiça, que declarou a vacância do cargo de Desembargador do 
Tribunal de Justiça, em virtude da aposentadoria compulsória do Desembargador Ciro 
Facundo de Almeida; 

 
Considerando que o cargo declarado vago, pela 

composição do Tribunal de Justiça, deverá ser provido por membro da Magistratura; 
 
Considerando o disposto no artigo 93, inciso III, da 

Constituição Federal; artigo 93, inciso II, alíneas a e c, da Constituição Estadual; artigos 
80, 83 e 87 da Lei Complementar 35/79; artigos 10 e 100 da Lei Complementar Estadual 
47/95; Resolução 06/2005, do Conselho Nacional de Justiça e artigos 270, 272, 273, 274, 
275 e 281, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com as 
alterações constantes da Resolução 125/2007; 
 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele tiverem conhecimento, que se encontra vago o cargo de Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do Acre. 

 
O provimento será feito mediante promoção, pelo critério de 

merecimento, apurado na última Entrância, devendo a inscrição dos Juízes de Direito, 
interessados no certame ser requerida à Presidência do Tribunal de Justiça, no prazo de 
10 (dez) dias, a contar da publicação do presente Edital. Para que não se alegue 
desconhecimento, expede-se este Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado 
no quadro de avisos da Presidência deste Tribunal. Passado em Rio Branco, aos 13 dias 
do mês de julho do ano de dois mil e sete. Eu, _____________ Patrícia Tavares de 
Araújo, Diretora Judiciária, fiz digitar e subscrevo. 

 
 
Desembargadora Izaura Maia 
              Presidente 


