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JUSTIÇA ELEITORAL 
 002ª ZONA ELEITORAL DE SANTA RITA PB 

 
  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600976-28.2020.6.15.0002 
  
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO LUCENA DO FUTURO (PTB/PP/SOLIDARIEDADE),REPRESENTANTE: JOEL DE
SOUZA SILVA 
INVESTIGANTE: ANTONIO MENDONCA MONTEIRO JUNIOR 
Advogada dos INVESTIGANTES: NAINA SOUZA ROCHA DE CARVALHO - PB20638 
  
INVESTIGADOS: ALEX MENDONCA CAMELO, MARCOS MARCELO DA SILVA JUSTINO, 
Advogados dos INVESTIGADOS: FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA - PB12053, PEDRO RAWAN MEIRELES
LIMEIRA - PB26652 
INVESTIGADA: ELILIANA TARGINO DE BRITO 
Advogado da INVESTIGADA: LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO NETO - PB25156 
INVESTIGADA: TACIANA LIMA DA SILVA, 
Advogado da INVESTIGADA: FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA - PB12053 
INVESTIGADO: ALECSANDRO TARGINO DE BRITO 
Advogado do INVESTIGADO: LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO NETO - PB25156 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Visto.

Cuidam os autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral promovida pela Coligação Lucena do
Futuro e por Antônio Mendonça Monteiro Jr. em face de Alex Mendonça Camêlo, Marcos Marcelo
da Silva Justino, candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Lucena, respectivamente, Alecsandro
Targino de Brito, candidato eleito de Lucena, Eliliana Targino de Brito e Taciana Lima de
Mendonça.

Em suma, os promoventes alegam abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, nos
termos do artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90, c/c o artigo 14, §
9º, da Constituição Federal de 1988, pela associação da imagem dos candidatos com instituição
filantrópica - CASA DE APOIO A CRIANÇA ESPECIAL – CACE, requerendo, ao final, a
decretação da inelegibilidade dos promovidos Alex Mendonça Camêlo, Marcos Marcelo da Silva
Justino, Eliliana Targino de Brito e Taciana Lima de Mendonça, aplicando-se ao candidato eleito a
vereador, Alecsandro Targino de Brito, a cassação de seu diploma, acaso já expedido, bem como
a inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em
que se verificou e a aplicação da multa prevista no artigo 41-a, caput, da lei 9.504/97.

Decisão recebendo a ação e determinando a citação dos requeridos – id. 70396333.

Determinada a notificação dos representados, apresentaram suas contestações.

ALECSANDRO TARGINO DE BRITO - id. 79269437, alegando a ilegitimidade passiva por não ter
participado dos atos investigados e, no mérito, a improcedência da ação, informando que
colabora com a CACE há muitos anos, independente de período eleitoral; que a cor do instituto é
amarela desde o ano de 2014; que durante a pandemia (2020) a CACE esteve fechada, sem
receber nenhuma família e sem prestar nenhum atendimento.

ELILIANA TARGINO DE BRITO - id. 79701692, alegando a ilegitimidade passiva por não ter

Num. 108024027 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ANNA CARLA FALCAO DA CUNHA LIMA - 03/08/2022 21:35:48
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080321354783400000102648655
Número do documento: 22080321354783400000102648655



participado dos atos investigados e, no mérito, a improcedência da ação, informando que desde o
início da pandemia do novo coronavírus a CACE se encontrava fechada, com seus atendimentos
suspensos e a Investigada por fazer parte do grupo de risco, estava isolada.

MARCOS MARCELO DA SILVA JUSTINO - id. 79733019, alegando a inépcia da inicial, em razão
de que da narração dos fatos não se pode concluir pela sua punição, ilegitimidade passiva e, no
mérito, a improcedência por falta de provas de sua participação nos fatos narrados na exordial.

ALEX MENDONÇA CAMÊLO - id. 80735949, alegando a inépcia da inicial, em razão de que da
narração dos fatos não se pode concluir pela sua punição, ilegitimidade passiva e, no mérito, a
improcedência por falta de provas de sua participação nos fatos narrados na exordial.

TACIANA LIMA DE MENDONÇA - id. 81091090, alegando a inépcia da exordial, em razão de que
da narração dos fatos não se pode concluir pela sua punição, ilegitimidade passiva e, no mérito, a
improcedência, aduzindo que não é representante legal da ONG, sendo apenas uma
colaboradora e beneficiária dos serviços da mesma, tendo em vista sua filha ser portadora de
necessidades especiais, informando também que no dia 18 de março de 2020, fora publicado no
D.O. do Município de Lucena, o Decreto nº 787/2020 (id. 81091094), suspendendo as atividades
das ONGS, concluindo que não há provas de sua participação nos fatos narrados.

Devidamente intimados, a parte autora não apresentou impugnação.

Em audiência realizada na data de 01/04/2022 – id. 104477946, foram tomados os depoimentos
das testemunhas, quais sejam: Marcio Costa dos Santos, José Maria Pereira Garcia, Joana
Angélica Moura de Menezes, Jordânia Falcão de Brito Inácio e Edjane Maria Carlos.

Alegações finais apresentadas por ALECSANDRO TARGINO DE BRITO – id. 106258861; por
ALEX MENDONÇA CAMELO e MARCOS MARCELO DA SILVA JUSTINO – id. 106342157; por
TACIANA LIMA DE MENDONÇA - id. 106345798;

Parecer conclusivo do MPE – id. 107053443, pela improcedência.

Apesar de intimadas, as partes figurantes no pólo ativo não apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Não há que se falar em inépcia da inicial, considerando que aquela preencheu todos os requisitos
legais, uma vez que da narração dos fatos, da prática do abuso de poder econômico e captação
ilícita de sufrágio, por parte dos representados e/ou em benefício deles, decorreu logicamente a
conclusão, do pedido de condenação nas sanções legais. Preliminar que se rejeita.

DA PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Da mesma forma, não merece guarida a arguição de ilegitimidade dos representados,
considerando que os fatos imputam condutas por eles cometidas ou em benefício deles.
Preliminar que se rejeita.

DO MÉRITO
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Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral manejada por coligação partidária, detentora de
legitimidade ativa, em face de candidatos a prefeito e a vice-prefeito, vereador além da fundadora
e da presidente da CACE - CASA DE APOIO A CRIANÇA ESPECIAL, sustentando, em suma,
abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio, em decorrência da associação das imagens
dos candidatos, com a ajuda da fundadora e da presidente, à imagem da entidade, utilizando-a
como verdadeiro comitê eleitoral, com distribuição de cestas básicas associadas com pedido de
voto e entrega de material de campanha.

Segundo consta da narração dos autos, os investigados ainda pregavam o terror na sociedade,
principalmente naqueles que dependiam da entidade, mencionando que tinham que eleger ALEX
MONTEIRO (prefeito) e SANDRO TARGINO (vereador) para a CACE continuar com as suas
atividades, pois espalhavam que se o adversário político vencesse as eleições, a CACE
paralisaria suas atividades.

Para sustentar suas alegações, a parte autora apresentou fotos de redes sociais e um vídeo.

Pois bem, nesse cenário, a doutrina de Rodrigo López Zilio, inicialmente, sem adentrar na esfera
eleitoral, conceitua o termo abuso de poder da seguinte forma:

“O abuso de poder é conceituado como qualquer ato, doloso ou culposo, de
inobservâncias das regras de legalidade, com consequências jurídicas negativas na
esfera do direito”. ZÍLIO. Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 7ª Edição. 2020. Editora
Juspodvim. Salvador/BA. Pag. 651.

Em se tratando de abuso de poder, deve-se verificar o termo gravidade das circunstâncias
que o caracterizam (elementos que acompanham o fato, suas particularidades e suas causas),
conforme o inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, com redação dada pela de nº
135/2010, quanto ao comprometimento da normalidade ou da legitimidade do pleito, mormente
porque tal termo jurídico bem se aproxima do conceito de razoabilidade e de proporcionalidade.

No que tange à comprovação das alegações apresentadas pelos investigantes, este Juízo reputa
que razão não lhes assistem, isso porque restou demonstrado, de início, que durante a pandemia
e, consequentemente, no período eleitoral de 2020, a CACE se encontrava com suas atividades
suspensas, após a publicação do DECRETO MUNICIPAL nº 787/2020 (id. 81091094), o que foi
confirmado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo. Ademais, não há nos autos,
seja por fotografias ou testemunhas, de que os investigados usariam as dependências da ONG
como comitê eleitoral, tampouco que as entregas das cestas básicas eram acompanhadas de
pedidos de votos e entrega de material de campanha.

Nesse norte, todas as testemunhas ouvidas afirmaram que a CACE recebia doações de cestas
básicas de órgãos e pessoas e que, no ano de 2020, em razão da pandemia, a entrega foi
reduzida, tendo, ainda, o investigado ALECSANDRO TARGINO, através de fotografias,
comprovado que, antes mesmo do período eleitoral de 2020, colaborava com a instituição.

De mais a mais, também não houve comprovação, além das alegações autorais, acerca do
“terror” repassado à sociedade, no tocante ao fechamento da CACE, acaso os investigados não
fossem eleitos, já que, conforme se viu dos depoimentos colhidos em audiência, a ONG se
sustenta de doações de órgão e pessoas, comerciantes da região, além de eventuais convênios
com o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal.

Senão vejamos o depoimento das testemunhas.

A testemunha Marcio Costa dos Santos, afirmou:
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“...que no que diz respeito aos investigados Alex Monteiro e Marcelo de Bastos não
tem conhecimento se estavam presentes na casa no dia da distribuição das cestas
básicas; que os citados não distribuíram cestas em outro momento; que a CACE é
uma ONG do município e, quando houve a declaração da Pandemia, todas as
ONGs, escolas, fecharam, e a CACE foi uma delas, que entrou no decreto, tanto
estadual como municipal, proibindo suas atividades; que a CACE atende crianças
e deficientes, pessoas de risco, que tiveram que ficar em casa e a CACE não
funcionou nesse período;... que pelo que acompanha nas redes sociais as atividades
da CACE não voltaram totalmente; que pelo nós acompanhamos a CACE tem
convênio com o Governo do Estado e outras instituições, e depende de
doações, por ser não governamental; que não pode afirmar que as fotos são do ano
de 2020 porque a CACE funciona há muito tempo e pode ser fotos de outros períodos,
não tem conhecimento;... que não tem conhecimento de que Alecsandro Targino
participou de distribuição de cestas básicas durante o período de campanha; que não
sabe informar se houve distribuição de cestas básicas durante o ano de 2020; que não
sabe informar se nos eventos realizados pela CACE era comum padrão de cor de
vestimenta;... que participa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente – CMDCA; que não participou diretamente da CACE; que não sabe
informar se houve modificação na administração municipal da CACE; que a atual
presidente da CACE é Dona Liliane; que não se recorda se ano passado era também
ela; que não sabe se Liliane tem parentesco com o atual prefeito; que ela também não
tem parentesco com o ex-prefeito, ela é irmã da sogra dele; que confirma que Liliane é
mãe de Alecsandro Targino; que não sabe se era comum fluxo de candidatos na
CACE; que frequentava a CACE e não se encontrou com outro candidato no período
da campanha porque ela estava fechada; que não sabe se mesmo fechada a CACE
recebeu recursos e doações; que não sabe informar se a CACE encaminhava algo
para as famílias assistidas nesse período que estava fechada; que o vereador mais
votado em Lucena foi Sandro Toscano que é Alexsandro Targino; que ele não era
vereador;...que CACE é uma instituição que atende cerca de 180 crianças do
município e ela faz um trabalho de parceria com o Governo do Estado e outras
instituições para atender na área de saúde, reabilitação com fisioterapeuta,
neurologista;... que a CACE faz atendimento que toda a cidade conhece e é
amplamente divulgado; que não tem conhecimento se mesmo fechada os candidatos
visitavam a CACE; que não tem conhecimento de distribuição de cestas básicas
dentro da CACE;... que na foto de fl. 204 apresentada na tela não consegue identificar
as pessoas; que também não identifica a de fl. 05; que consegue identificar na foto de
fl. 06 a presidente fundadora Taciana Lima da Silva e Sandro Toscano, não
conseguindo identificar os demais; que não tem conhecimento se a CACE tem
costume de homenagear algum time de Lucena; que na foto de fl. 07 identifica Sandro
Toscano;... que não mora perto da CACE; que afirmou que a CACE ficou fechada
porque fazia parte do CMDCA e quando foi publicado decreto fechando as instituições
nós fomos comunicados; que não sabe a data específica mas foi a partir da
declaração de Pandemia;...”

O declarante José Maria Pereira Garcia aduziu:

“...que no dia da entrega das cestas básicas houve recebimento; que a presidente da
ONG Dona Liliane pediu ao depoimento para ajudar no recebimento; que apenas
receberam as cestas; que não sabe precisar quando aconteceu esse fato; que Alex
Monteiro e Marcelo de Bastos não estavam presentes no recebimento; que não
sabe informar se a CACE estava plenamente aberta durante o ano de 2020; que aqui
também teve decreto fechando as cidades no ano de 2020; que não sabe informar se
Dona Liliane, Alex ou Marcelo de Bastos viviam distribuindo cestas dentro da CACE;

Num. 108024027 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: ANNA CARLA FALCAO DA CUNHA LIMA - 03/08/2022 21:35:48
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080321354783400000102648655
Número do documento: 22080321354783400000102648655



que eles não participavam da distribuição; que no ano da eleição foram poucas
as distribuições de cestas básicas;...que quem dirigia a CACE no ano de 2020 era a
Dona Liliane; que Dona Liliane não tem parentesco com o candidato Alex; que ela tem
o filho que é vereador; que o nome de urna dele é Sandro Toscano; que não era
comum políticos frequentarem a CACE; que em períodos festivos convidava mas não
era comum; que não se recorda de no ano de 2020 ter presença de políticos ou
representantes e outras autoridades na CACE; que nesse descarrego o candidato a
vereador ajudou a descarregar, eu ajudei a descarregar o carro também;... que
reconhece como sendo o depoente na foto apresentada na tela; que a outra pessoa
apresentada na tele é Sandro Toscano;... que isso foi a recepção das cestas básicas
que eram guardadas na CACE e quem fazia eram as pessoas da administração no dia
seguinte; que o carro da CACE ia entregar nas residências do pessoal, não é
distribuição mas recepção da mercadoria que estava vindo de João Pessoa ou não sei
qual foi a empresa; que não sabe se a distribuição ocorreu em 2020;... que não sabe
precisar se a CACE recebe recursos; que foi fechado um convênio agora com a
Prefeitura; que na gestão anterior houve um convênio e agora foi feito um com a
gestão atual;... que não é comum a CACE patrocinar eventos, times de futebol; que a
foto do estádio deve ter sido algum jogo; que o fardamento tem o nome da CACE mas
desconhece esse padrão; que a pessoa da foto é uma filha do depoente Alana; que
confirma que Alana é neta da diretora da instituição;... que desconhece se é comum a
instituição fazer homenagem;... que o depoente é segundo tesoureiro da CACE; que
Sandro não fez nem faz parte da administração; que Alex Mendonça, Marcelo
Mendonça, Marcos ou Marcelo não faziam parte da administração; que Taciana
Mendonça não fazia parte do corpo da administração;... que desconhece
denominação de presidente de honra da CACE; que desconhece se Taciana
Mendonça é presidente de honra da CACE;... que não tem conhecimento se os
candidatos ou os investigados se utilizavam do nome ou da imagem da CACE
como forma de solicitar votos ou para fins eleitoreiros; que isso não é
permitido;... que Alecsandro foi candidato no último pleito a vereador; que
reconheceu sua imagem na foto com Alexsandro; que foi feito um pedido de ajuda
para descarregar por falta de mão de obra que já estava no final da tarde e
Sandro Toscano e o depoente foram pedidos para ajudar a descarregar as
cestas básicas para serem guardadas; que Dona Liliane que pediu;... que
esporadicamente quando tem alguma coisa que o depoente possa resolver é
chamado na CACE, quando precisa faz isso sem ônus; que não sabe precisar a data
desse trabalho nem o ano; que acredita que foi no ano de 2020; que durante o ano de
2020 houve atendimentos em residência direcionada a algumas crianças que
precisavam mudar nível da medicação; que isso ocorreu durante a Pandemia; que não
sabe se houve distribuição de cestas básicas durante a Pandemia; que não participou
de distribuição de cestas básicas; que não sabe se a distribuição de cestas básicas
era acompanhada de pedido de voto; que não presenciou distribuição de cestas da
CACE; que não ouviu dizer alguma vez que Alex Monteiro e Sandro Targino
teriam que ser eleito como forma de a CACE permanecer em funcionamento;...
que a CACE mudou o endereço e está em construção a nova sede que é própria; que
não sabe precisar a cor partidária dos investigados; que não presenciou pedido de
votos para os investigados; que não tomou conhecimento de encontrou ou reunião dos
investigados dentro da CACE junto aos usuários para pedir votos; que não tomou
conhecimento nem presenciou que os investigados tenham gravado depoimentos com
crianças especiais e familiares, todos com vestes azuis;...”.

Joana Angélica Moura de Menezes, funcionária da CACE, disse:

“...que trabalha na CACE e entrou lá em 2015; que até a presente data é normal a
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CACE receber doação de órgãos ou de pessoas; que sempre tem pessoas para
o recebimento das doações; que quando começou a Pandemia a CACE teve que
fechar; que durante o período eleitoral a CACE estava fechada; que não se
envolve questão de eleição; que Sandro Toscano sempre foi voluntário
independente de qualquer política; que dentro da CACE não é costume pedido
de votos; que no ano de 2020 a CACE estava fechado devido ao decreto e
Pandemia; que na CACE não se faz política; que Alexa Monteiro e Marcelo foram
candidatos no município e não ganharam a eleição; que não tem conhecimento de
distribuição de CACE no ano de 2020; que a gente recebeu mas estava fechada a
CACE;... que em média 150 famílias são assistidas pela CACE;... que sempre que
precisavam eram assistidos na unidade mista de Lucena e havia protocolo a seguir;
que a depoente fez parte da parte administrativa da CACE; que não sabe informar
sobre patrocínio de time de futebol, lá se faz parte de hidroterapia, são crianças
deficientes físicas ou mental;... que já trabalhou na Prefeitura não se recordando o
período; que a CACE tem convênio com a Prefeitura para receber o valor de R$
7.500,00, que foi renovado agora com o prefeito atual; que no ano da Pandemia
não houve; que os produtos recebidos pela CACE são perecíveis, alimentação, cesta
básica; que existe fardamento mas não se recorda se existia identificação por
fardamento em época de campanha;... que quando era necessário Sandro Toscano
comparecia para ajudar porque a mãe é a presidente da instituição, ele leva a
mãe; que outras pessoas compareciam voluntariamente para ajudar, a
presidente Liliane, Tati, as meninas da cozinha, são pessoas que sempre
contribuíram para a melhora dessas crianças; que existe uma equipe multifuncional
composta por profissionais da saúde que são também voluntários, tudo em prol
dessas crianças que são carentes; que perguntado se o único candidato que
compareceu foi Sandro a depoente respondeu que se recorda, porque sempre eles
visitam a CACE, até então é uma ONG que está de portas abertas para quem quiser
visitar; que não existe presidente de honra; que Taciana é a fundadora;... que não
tem conhecimento que algum candidato tenha se utilizado da CACE para pedir
votos;... que Sandro, como filho da CACE, sempre ajuda, ele leva a mãe;... que se for
preciso arrastar algum móvel, pegar algum peso, nessas circunstâncias, um apoio
necessário, ele sempre está lá;... que não sabe dizer se houve encontro ou reunião
dentro da CACE com usuários e familiares que tenha sido pedido voto; que
durante a Pandemia não houve distribuição dentro da CACE; que pela CACE
houve distribuição mas não dentro da CACE;... que a foto apresentada é do
momento em que foi descarregada as cestas na instituição mas estava fechada;
que na foto reconhece Sandro e Zé Maria; que Zé Maria é voluntário, como ele era
filho ele foi descarregar, o local é o pátio da instituição; que reconhece a foto de um
desfile cívico, essas crianças não tinham o direito de desfilar, ocorreu antes da
Pandemia, isso não ocorre há 02 anos;”

Já a declarante Jordânia Falcão de Brito Inácio, asseverou:

“...que fui presidente da CACE durante quase 04 anos, fiquei até o final de 2018; que
Sandro perdeu uma eleição e eleito em 2020; que nesse período que não era
vereador Sandro sempre ajudou a CACE, sem política; que a CACE sempre teve
convênio com o Governo do Estado e Prefeitura e pessoas da cidade, a gente
sempre pedia ajuda, principalmente aos comerciantes, e as pessoas de bem que
queriam ajudar; que a CACE tem muita despesa e tem que ter muita doação;...
que Taciana procurou pessoas para descarregar as cestas e como já era tarde não
tinha pessoas disponíveis, então recorreu à família, foi Zé Maria e Sandro ajudar a
descarregar; que as cestas foram descarregadas, conferidas e guardadas na
CACE; que a distribuição foi feita pela presidente e alguns funcionários, não
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sabendo datas; que no período em que foi presidente chegaram doações de
cestas básicas, tanto do Estado como de pessoas; que essa não é a primeira
doação; que Sandro não estava presente na distribuição; que nessas
distribuições de cestas Alex Monteiro e Marcelo de Bastos não participavam;
que em alguns momentos Taciana estava presente com os funcionários distribuindo;
que no ano de 2020 a CACE estava fechada, cumpriu todo o decreto,
principalmente foi lidar com crianças especiais; que a distribuição das cestas
eram feitas de acordo com as famílias, quando a pessoa não tinha condições
algum funcionário ia levar na residência; que no ano de 2020 foram feitas fichas
para as famílias e assim foram entregues as cestas; que no ano de 2020 não estava
presente, é doadora e ajuda voluntariamente; que foi presidente mas hoje é
doadora;... que desde 2020 está fechada, vai voltar os atendimentos agora; que
Taciana não toma decisão, ela vai lá para orientar;... que ela não exerce poder de
influência nos atos de decisão da instituição;... que o prefeito Marcelo esteve
presente em algum evento como convidado;... que não sabe o valor exato do repasse
da Prefeitura; que a instituição não patrocinava eventos, ela recebe doações e ainda
insuficiente;... que na foto mostrada na tela o símbolo da CACE está para fazer
propaganda, para que todos conheçam a instituição; que a pessoa da imagem é Alana
Toscano; que Alana é prima de segundo grau da depoente; que a cesta básica
distribuída vem com açúcar, arroz, feijão, óleo, café, leite, às vezes farinha; que a
gente coloca o que tem, nem sempre são as mesmas coisas; que quando tinha
eventos sempre iam vereadores, prefeitos, que doam, mas visitar são poucos; que a
cor usada pelo Sr. Alex Monteiro e Marcelo Bastos é azul;”.

E, por fim, a testemunha Edjane Maria Carlos informou:

“...que é vice-presidente da CACE desde 2012 e sempre faz algumas atividades como
voluntária; que no ano de 2020 a CACE se encontrava fechada por conta do
decreto estadual e municipal; que hoje ainda está sem funcionar; que tem
conhecimento que a CACE está fechando convênio com a atual gestão; que no ano
de 2020 não tomou conhecimento de distribuição de cestas básicas por Taciana,
Alex ou Marcelo de Bastos pedindo votos;... que não presenciou dentro da
CACE reuniões com candidatos pedindo votos;... que não há nenhuma
possibilidade disso lá, é uma instituição com criança deficiente, isso não
acontece lá, a gente é uma instituição que sempre está com as crianças, não há
questão de política, pelo conhecimento da depoente isso nunca existiu; que não
sabe declinar nome de pessoas e políticos que frequentavam quando esteve aberta a
CACE;... que de 2012 para cá Sandro sempre ajudou as crianças deficientes da
CACE; que quando ele não era vereador sempre este presente, às vezes precisava
tirar um objeto de um canto para outro e ele sempre estava lá; que não existiu entrega
de cesta básica por parte de Sandro; que Taciana hoje sempre está na CACE como
voluntária e tem uma filha especial, e sempre está lá com a filha dela;... que Alex
Monteiro e Marcelo não costumavam frequentar a CACE;... que foi vice-presidente da
CACE; que não trabalhava remunerada mas como voluntária; que na Pandemia não
trabalhou porque estava fechada a CACE; que veio cesta básica do Estado durante
a Pandemia; que a presidenta Dona Eliana, Sandro, José Maria, e outra pessoa
estava recebendo;... que nenhum dos investigados utilizou o nome da CACE para
pedir votos;... que não usa rede social;... que não tomou conhecimento de alguma
reunião dentro da CACE em que os beneficiários se faziam presentes usando a
cor azul; que a CACE é uma instituição não governamental, assistida por
pessoas que fazem doação, o trabalho são por voluntários, com crianças
portadoras de deficiência; que temos mais de 150 pessoas, sempre portadoras
de deficiência, a CACE trabalha com essas crianças e também a questão das
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famílias; que não enxerga a foto mostrada na tela;... que a CACE não homenageava
algum time de futebol;...”.

Outrossim, também restou demonstrado que a cor oficial da CACE, desde o ano de 2014, é a
amarela, não havendo relação com as cores partidárias dos investigados, conforme se comprova
das fotos da entidade daquele período, inclusas na contestação id. 79269437.

Destarte, em que pese o esforço jurídico dos nobres causídicos, a prova carreada aos autos,
durante toda a instrução, não conduz à certeza de que houve, na forma da inicial, abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, praticados pelos investigados, merecendo a presente
demanda sua improcedência, ante o frágil conjunto probatório, a qual se resume a fotografias de
redes sociais e um vídeo, postado também em rede social, em que a investigada TACIANA
agradece ao apoio dos investigados candidatos a prefeito e vice, os quais, sequer, foram eleitos.

Registre-se, outrossim, que a coligação autora não produziu outras provas, além das constantes
na exordial, tampouco impugnou as contestações ou apresentou suas alegações finais.

Nesse diapasão, temos que o abuso de poder não pode estar baseado em ilações, como no caso
em apreço, sendo imprescindível prova robusta de sua configuração e a comprovação da
gravidade das circunstâncias do caso concreto que caracterizam a prática abusiva, de forma a
macular a lisura do pleito, nos termos do disposto no art. 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/90.

Portanto, não restou comprovado nos autos o abuso do poder econômico, tampouco a prática de
captação ilícita de sufrágio, de tal forma que a improcedência desta AIJE é medida de rigor.

Face ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE esta ação de
investigação judicial eleitoral e, via de consequência, desacolho os pedidos da inicial.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Santa Rita, data e assinatura eletrônicas.

Anna Carla Falcão da Cunha Lima Alves

Juíza de Direito
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