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JUSTIÇA ELEITORAL 
 094ª ZONA ELEITORAL DE BARRA MANSA RJ 

  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600583-10.2020.6.19.0094 / 094ª ZONA ELEITORAL
DE BARRA MANSA RJ 
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 BRUNO MARINI PREFEITO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: JEFFERSON COSTA VILELA PEREIRA - RJ221547 
REPRESENTADO: ELEICAO 2020 RODRIGO DRABLE COSTA PREFEITO, ELEICAO 2020 MARIA DE FATIMA
LIMA DA SILVA VICE-PREFEITO, COLIGAÇÃO A RECONSTRUÇÃO NÃO PODE PARAR 
Advogados do(a) REPRESENTADO: CECILIA SILVA CAMPOS - RJ221454, MARCIO ALVIM TRINDADE BRAGA -
RJ141426, LEANDRO DELPHINO - RJ176726, EDUARDO DAMIAN DUARTE - RJ106783 
Advogados do(a) REPRESENTADO: CECILIA SILVA CAMPOS - RJ221454, MARCIO ALVIM TRINDADE BRAGA -
RJ141426, LEANDRO DELPHINO - RJ176726, EDUARDO DAMIAN DUARTE - RJ106783 
Advogados do(a) REPRESENTADO: CECILIA SILVA CAMPOS - RJ221454, MARCIO ALVIM TRINDADE BRAGA -
RJ141426, LEANDRO DELPHINO - RJ176726, EDUARDO DAMIAN DUARTE - RJ106783 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE proposta pelo candidato não eleito ao cargo de Prefeito Bruno
Marini em desfavor aos candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice - Prefeito Rodrigo Drable Costa e Maria de
Fátima Lima da Silva, respectivamente, e a Coligação A Reconstrução não Pode Parar, referente ao pleito de 2020 ,
noticiando a este Juízo Eleitoral suposto abuso de poder político no uso da máquina pública,  promoção pessoal em
obras públicas, divulgação de antecipação de pagamento salarial  - 13º salário a funcionários públicos municipais,
participação de funcionários públicos uniformizados durante o expediente em atos de campanha e por divulgação de
propaganda eleitoral em bem comum. 

 
Requer o investigante, além do pedido liminar de retirada do vídeo do Youtube e referente a propaganda eleitoral em bem comum, também a cassação do
registro de candidatura e do diploma dos investigados, bem como aplicação de multa por violação do previsto pelo artigo 41 da Lei 9.504/97.

 
Quanto ao pedido liminar formulado pelo investigante, este foi indeferido por este Juízo Eleitoral
conforme ID 38693599, momento em que foi determinada a citação dos investigados, conforme
previsto pelo artigo 22 da LC 64/90, o que foi prontamente atendido pelo Cartório Eleitoral.
 
Regularmente citados, apresentam defesa de forma tempestiva (ID 40581250) tendo a
representação processual sido apresentada de forma regular, conforme previsto pela Legislação
Eleitoral vigente. 
 
Com a juntada de documentos pelos investigados, o cartório eleitoral corretamente intimou o
autor para sua ciência (ID 40587559) e abriu vista para o Ministério Público Eleitoral que requereu
a expedição de ofício a Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ solicitando que fosse
comprovado documentalmente a data em que ocorrera a antecipação da primeira parcela
referente ao 13º Salário dos servidores públicos municipais nos anos de 2017, 2018, 2019 e
2020, o valor gasto pela administração pública, bem como quantos servidores, ofício ao Serviço
Autônomo de Água e Esgoto deste município solicitando os dados e a folha de pontos dos
servidores envolvidos na campanha eleitoral e a oitiva dos mesmos em data a ser determinada
por este Juízo Eleitoral.
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Deferido o pedido formulado pela representante do Ministério Público Eleitoral, cumpri o cartório
eleitoral e os documentos são juntados conforme ID 53931732.
 
Designada a audiência de oitiva  para o dia 04/03/2021, às 16h30, esta foi realizada na sala de
audiência da 3ª Vara Cível de Barra Mansa com a presença de todas as testemunhas arroladas
pelas partes e pela representante do Ministério Público Eleitoral.
 
Aberto prazo para alegações finais, estas são apresentadas tempestivamente em Juízo, (ID
82552015 e 83812777) momento em que foi aberto vista a ilustre representante do Ministério
Público Eleitoral para parecer em 02 (dois) dias, nos termos do artigo 22 da LC 64/90.
 
Manifesta-se o Ministério Público Eleitoral pelo reconhecimento do litisconsórcio passivo referente
a Vice Prefeita, por entender se tratar de litisconsórcio passivo necessário unitário.
 
Quanto às questões de mérito, opina pela falta de irregularidade referente ao vídeo com a entrada
dos então candidatos no prédio da Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ e que as orações
feitas pelo Pastor em um culto religioso por si só não representam uma irregularidade eleitoral. 
 
Em relação ao vídeo que trata da obra pública e o antecipação do décimo terceiro salário,
pronuncia o Ministério Público Eleitoral por campanha eleitoral irregular visto que se trata de
propaganda institucional. Aponta também como irregularidade eleitoral a participação dos
servidores uniformizados em atos de campanha eleitoral (caminhada).
 
Aberto conclusão para a sentença, tanto o investigado quanto o investigante,  manifestam-se
sobre as questões levantadas em parecer pelo Ministério Público Eleitoral (ID 84778150 e
84811014).
 
ÉO RELATÓRIO. DECIDO. 
 
Quanto à natureza dos fatos discutidos nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE
observa-se que alguns pontos levantados pelo autor referentes a sua matéria não deve ser
considerados. Em especial no que diz respeito à propaganda política em bem comum (o vídeo
referente ao culto realizado dentro de um templo evangélico). 
 
Isto se deve pelo fato de que, conforme previsto pela LC 64/90, a natureza dos pedidos que
geram as Ações de Investigação Judicial Eleitoral são as hipóteses em que as irregularidades
apontadas, mesmo que não tenham um cunho criminoso, acarretam direta ou indiretamente a
anormalidade ou a ilegitimidade das eleições, seja pela influência do poder econômico, político ou
de autoridade, seja pelo uso indevido da máquina administrativa. 
 
Em especial, neste ponto levantado pelo investigante, trata-se na verdade de propaganda
eleitoral irregular, cujo o instrumento correto para combater seria por meio de Representação
Eleitoral prevista pelo artigo 96 da Lei 9.504/97 e não por AIJE prevista pelo artigo 22 da LC
64/90.
 
Outro fato que deve ser analisado previamente é quanto ao litisconsórcio passivo necessário.
Como bem citou a representante do Ministério Público Eleitoral, trata-se de questão já pacificada
pela Justiça Eleitoral, já que os efeitos da sentença alcançarão tanto a vice- prefeita, Maria de
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Fátima Lima da Silva, quanto a Coligação a Reconstrução não Pode Parar, pois dentre os
pedidos formulados requer a cassação dos registros de candidaturas apresentados pela
Coligação. 
 
"Há litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos integrantes de chapa majoritária
nas ações eleitorais que têm por objeto a cassação de registro, diploma ou a impugnação
de mandato eletivo, propostas a partir de 03.06.2008. (Súmula 03 do TRE/RJ)"
 
 
Também não há que se falar de inépcia da inicial conforme arguido pelo investigado por não ter
incluído na inicial o pastor da Igreja Evangélica no polo passivo da presente ação, pois conforme
já debatido e demonstrado acima, o simples oração feita conjuntamente com o candidato não
gera qualquer irregularidade eleitoral, não gerando irregularidade eleitoral, não há que se falar de
reponsabilidade de atos por parte do pastor da Igreja Assembleia de Deus, sem reponsabilidade,
não tem razão alguma do mesmo configurar no polo passivo da presente AIJE.
 
"LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TESE ARGUIDA EM SEDE DE ALEGAÇÕES
FINAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO. SUPOSTO
VÍCIO NA FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO POR NÃO TEREM SIDO DEMANDADOS
AGENTES PÚBLICOS APONTADOS COMO RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS ATOS
IMPUGNADOS NAS INICIAIS DE AMBAS AS AIJES. TESE QUE SE REJEITA.
DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO NA DEMANDA DE AGENTES QUE ATUARAM COMO
MEROS MANDATÁRIOS DAS ORDENS ILÍCITAS. PRECEDENTES DO TSE. REJEIÇÃO DA
ARGUIÇÃO DE NULIDADE". ( AIJE 0608859-89.2018.6.19.0000AIJE - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 060885989 - RIO DE JANEIRO - RJ, Acórdão de
24/09/2020,  Relator(a) Des. Claudio Luís Braga Dell´orto) 
 
 
Resolvidas as preliminares que versam sobre a matéria e o direito, passamos à análise do mérito
da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
 
Em análise minuciosa de todo o alegado pelas partes e pelas ponderações feitas pelo Ministério
Público Eleitoral conclui-se que: 
 
Primeira imputação. Alegação de Abuso de Poder Político e Uso de Máquina Pública em Saguão
da Prefeitura Municipal.
 
Antes de analisar esta questão em destaque, faz-se necessário exemplificar o significado de
abuso de poder político conforme o atual entendimento dos grandes doutrinadores do direito
eleitoral brasileiro. Joel J. Candido nos ensina que para que se caracterize ilícito eleitoral, abuso
de poder político deve ser entendido como: 
 
"Emprego, em todo o período das campanhas eleitorais, por quem exerce atividade política
- partidária, de prática que afronte a ética, o decoro, a liberdade de voto, a moralidade para
o exercício do mandato eletivo ou os bons costumes políticos que devem reinar o Estado
Democrático de Direito"
 
Observa-se que o vídeo ora apontado pelo investigante trata-se na verdade de ato praticado
anterior ao período eleitoral, no qual retrata o retorno do então chefe do executivo municipal as
atividades laborativas após a suspensão de seu afastamento pelo Poder Judiciário. Além do mais,
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retrata na verdade atos voluntários praticados pelos cidadão presentes no saguão da Prefeitura
Municipal de Barra Mansa/RJ, e não apenas de uma minoria relativa a um grupo de servidores.
Não se observa neste ato qualquer irregularidade eleitoral, primeiro por ter ocorrido fora do
período eleitoral propriamente dito,  segundo, conforme a definição acima, não afronta nem a
ética, decoro, moralidade, excesso e abuso em sua campanha eleitoral, apenas registra o retorno
ao seu ambiente de trabalho e por último por não se tratar de ato de campanha eleitoral. 
 
Como bem se manifestou a ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, em seu parecer
ministerial de ID 84596301:
 
"Quanto ao vídeo de propaganda eleitoral em que aparece servidores comissionados
aplaudem o representado no momento em adentra o prédio da prefeitura municipal, vale
ressaltar que o local é de acesso ao público em geral. Ademais, o simples fato de o
candidato estar sendo aplaudido não soa irregularidade nem sequer desequilíbrio na
corrida eleitoral".
 
 
Se a própria legislação não prevê o afastamento dos ocupantes de cargos públicos candidatos a
reeleição, e o próprio Poder Judiciário determinou o retorno da atividade laborativa do
investigado, não há que se falar de anormalidade eleitoral a entrada do mesmo em seu ambiente
de trabalho após o período de afastamento. 
 
Segunda Imputação. Alegação de Abuso de Poder Político na participação de funcionários do
município uniformizados em ato de campanha (caminhada) 
 
Alega o investigante que durante uma das caminhadas patrocinadas pelo investigado,  três
servidores (Diretor do órgão - Sr. Fanuel, 1 ocupante de cargo em comissão - Sabrina e 1
estagiária - Giulia)  da autarquia municipal (SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto)
compareceram uniformizados no ato de campanha, tiraram fotos e manifestaram seu apoio ao
então candidato a reeleição e atual Prefeito Municipal, conforme abaixo transcrito: 
 
"Em outra recente postagem feita pelo primeiro representado, prefeito afastado Sr. Rodrigo
Drable Costa, nota-se que em uma de suas caminhadas desfilou com o Diretor do SAAE –
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Barra Mansa, Sr. Fanuel, sendo que
este, conforme é possível notar, estava devidamente uniformizado e com crachá da
autarquia municipal. É possível verificar, ainda, verif-se que estiveram presentes outros
funcionários do SAAE devidamente uniformizados. Não estamos aqui discutindo lado
político de qualquer pessoal, é perfeitamente aceitável que às pessoas tomem seus rumos
políticos de acordo com a sua conveniência, ainda mais visando garantir o seu emprego
como no caso; com isso se sentindo obrigados ou por liberalidade a participarem de atos
políticos de apoio ao seu chefe. Ocorre que em HIPÓTESE ALGUMA um servidor municipal
pode ir para as ruas devidamente uniformizado, ostentando o seu cargo na administração
pública para praticar atos políticos, pois claramente causa influência nas pessoas devido
ao seu poder político na investidura do cargo ocupado.
Excelência, um diretor de autarquia, um ministro de estado, secretário de estado, diretor de
departamento ou qualquer outro servidor público detém de poderes demandados do seu
cargo. Assim sendo, participar de atos de campanha ostentando seu poder derivado do
cargo faz com que ocorra um notório desequilíbrio na disputa. Ainda, não é possível falar
em ato de terceiro desconhecido do primeiro representado, vez que em anexo seguem
fotos do prefeito afastado abraçado com os servidores em comento na caminhada
eleitoral. Portanto, ele viu o ilícito, sabia e compactuou com ele." (ID 38530529)
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Em sua defesa quanto ao tema levantado pelo autor, o investigado afirma que: 
 
" todos os atos de campanha foram feitos fora do horário de serviço e aos finais de
semana. O autor sequer comprova o dia e horário em que as imagens foram feitas, apenas
acusa a participação de funcionários uniformizados em atos de campanha, em especial, o
diretor do SAAE. A foto em questão (ID 38530535) foi tirada em uma caminhada realizada
na região leste, no dia 23 de outubro, com a concentração iniciando às 17 horas, ou seja,
fora do horário de expediente. O servidor que aparece em destaque na foto, Sr. Fanuel
Fernando, é funcionário do SAAE há mais de 35 (trinta e cinco) anos, sempre trabalhando
uniformizado. Por sua vez, o candidato Rodrigo Drable, em suas caminhadas, tirou fotos
com centenas de pessoas, servidores ou não, independente do cargo, classe social, credo,
sexo, ou etnia. O resultado das urnas é prova inconteste disso que se afirma, e por essa
razão, não ficava observando como cada apoiador estava vestido, e nem pode ser
responsabilizado por atos de terceiros. Além disso, dentro de um ambiente plural e
democrático, ao candidato não é dado o poder de escolher quem ficará ao seu lado nas
caminhadas" (ID 40581250) 
 
 
De acordo com a oitiva dos três servidores arrolados para testemunhar, alegam que não foram
pressionados a participar de qualquer ato de campanha do investigado, que saíram do trabalho e
foram direto para a caminhada e que estavam fora do expediente regular disciplinado pelo
autarquia municipal:
 
Fanuel: que saia as 17h para as campanhas anunciadas nas redes sociais, que nunca
convidou ninguém do SAAE para acompanha-lo, que impedia os pré candidatos
funcionários usarem a máquina, que sempre andou uniformizado para dar exemplo para
equipe, que não lhe foi pedido para usar uniforme na campanha, que o uniforme é para
demonstrar o orgulho de ser funcionário do SAAE.
Sabrina: participou de atos de campanha para o prefeito Rodrigo, que os atos ocorriam
após as 17h, que estava no trabalho e foi direto para um ato de campanha por isso estava
uniformizada, que conhecia sobre as campanhas nas redes sociais e que atendia de livre
espontânea vontade.
Giulia: que participava das campanhas após o expediente, que usava uniforme no estágio,
que não houve pedido para usar uniforme no ato de campanha. (ID 81279621)
 
Opina o Ministério Público pela irregularidade do ato conforme abaixo transcrito:
 
"cristalina irregularidade eleitoral também na participação de servidores públicos
uniformizados em campanha eleitoral, por se tratar de atos de abuso de poder político,
bem com realizou conduta vedada, violando o art. 73, I, da Lei nº 9.504/97".
 
Observa-se que é unânime entre as partes e o Ministério Público Eleitoral que a caminhada foi
realizada fora do expediente normal e que a irregularidade estava somente no fato dos servidores
estarem no ato político eleitoral uniformizados. Ora para que seja caracterizado o abuso de poder
político o ato deve ser praticado por quem exerce a atividade político - partidária, neste caso ficou
claro que o investigado não obrigou ninguém a participar da caminhada e muito menos que
fossem de uniforme, e isso fica claro tanto nos depoimentos colhidos, como também ao fato de
que dentro da autarquia inteira, com diversos servidores ativos, apenas 03 (três) estavam na
caminhada, demonstrando assim, que se trata na verdade, de uma vontade pessoal de cada
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um de manifestar seu apoio ao seu candidato. 
 
De acordo com o artigo 73 III da Lei 9.504/97 a responsabilidade do agente público não pode ser
presumida, e conforme todos os relatos presentes nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral
não ficou comprovada qualquer vinculação ou imposição por parte do investigado na participação
destes três servidores em seu ato de campanha. 
 

"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(. . .) I I I  -  ceder servidor público ou empregado da
administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido
político ou coligação, durante o horário de expediente
normal, salvo se o servidor ou empregado estiver
licenciado; ( Lei 9.504/97)" 

Neste sentido segue também o atual entendimento pacificado do TSE nos acórdãos abaixo
transcritos:

" AC-TSE de 1.8.2014, Rp n. 5980 e de 15.12.2005, no Respe
n.º 25220: a responsabilidade do agente público não pode
ser presumida"
" AC - TSE de 4.8.2011, no Agr - Respe n.º 401727; o
discurso de agente público que manifeste preferência por
certa candidatura durante inauguração de obra pública, não
caracteriza cessão do imóvel público em benefício do
candidato."

Terceira Imputação. Abuso de Poder Político pelo uso promocional de obra pública. 
Argui o autor que o investigado usou de forma ilícita a divulgação da passarela, enaltecendo sua
construção, estabelecendo desta forma uma conexão entre o então candidato a reeleição e a
obra pública que estava sendo realizada

"recente vídeo postado pelo prefeito onde, no pátio de obra
da construção de uma passarela ele enaltece a construção
da referida, estabelecendo conexão entre a construção da
obra e sua promoção pessoal.
Certo é que o prefeito municipal, em reeleição, pode
ressaltar aquilo que foi feito durante o seu mandato,
entretanto não é permitido, como no caso, o uso
oportunista, antiético e antidemocrático da máquina
pública com o fim de ludibriar eleitores em favor de
projetos pessoais de candidato.
A obra em questão não é consequência do conceito de uma
boa administração, uma vez que ainda em fase de
construção.
Logo, não pode ser alvo de comentários sobre o legado do
atual prefeito, ressaltando suas supostas qualidades como
gestor, fato este que caracteriza o uso da máquina pública
em benefício de sua candidatura." (ID 38530529)

 
Em sua defesa aponta o investigado que não se trata de projeto pessoal e sim projeto de
mobilidade urbana a cargo do DNIT, não havendo desvio de finalidade quando o candidato faz
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mera propagação em sua campanha eleitoral dos projetos realizados pelo candidato:
"Portanto, não é um projeto pessoal do candidato ora
representado. Trata-se de projeto de mobilidade urbana,
que ostenta caráter público, independentemente do
prefeito. A maioria dos munícipes deseja e sonha com essa
obra. Ademais, segundo amplamente
divulgado pela imprensa local, trata-se de obra a cargo do
DNIT, (...), Portanto, não há desvio de finalidade quando o
candidato faz mera propagação em sua campanha eleitoral
dos projetos e realizações do mandato que resultaram em
fatos de grande relevância social e econômica." (ID
40581250)

Manifesta a ilustre representante do Ministério Público Eleitoral pela ilegalidade eleitoral na
prática desta divulgação:

"Deflui-se, porquanto, a ilicitude da veiculação das
publicidades institucionais, haja vista sua proibição desde
a data de 15/08/2020, não importando que contenha a
formatação determinada pelo comando constitucional." (ID
84596301)
 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil em seu artigo 1º § único diz o seguinte:
"Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta
Constituição" (art. 1º §único, CRFB)

Neste princípio constitucional temos o que o direito eleitoral conhece como o princípio da
democracia representativa, em que prevê que o poder político é exercido por representantes
eleitos pelo povo. Com este princípio surgem diversos deveres que estes representantes devem
com a sociedade que o elegeu e entregou, por um breve espaço de tempo, um cargo para gerir
seus interesses. Dentre estes poder-dever existe o de manter um canal de comunicação com
aqueles que o elegeram e a sociedade em geral , dando plena transparência as atividades que
estão sendo realizadas. 
Trazendo estes conceitos ao caso concreto aqui debatido,  verifica-se que o investigado já era
ocupante de cargo público eletivo, era candidato a reeleição, enquadrando-se desta forma, neste
dever de transparência das atividades. Outro ponto relevante a ressaltar que em nenhum
momento houve pedido de voto, explícita e implicitamente, ou qualquer menção de sua
candidatura, apenas a informação da obra realizada, que como gestor, em pleno exercício,  como
já dito acima, tem o dever de esclarecer. Não é porque esta dentro do período eleitoral que por si
só gera a irregularidade, deve-se antes de mais nada, comprovar de forma clara e inquestionável
a conotação eleitoral da publicidade, o que não ocorreu. Foram apenas apresentadas provas
circunstanciais que por si só não são o suficientes para o reconhecimento do ilícito eleitoral. Este
também é o atual entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro: 

 "O art. 1º, parágrafo único, da CRFB, consagra o princípio
da democracia representativa, prevendo que o poder
político é exercido pelos representantes eleitos pelo povo.
Nesse contexto, os parlamentares têm o poder-dever de
manter um canal de comunicação com aqueles que o
elegeram e a sociedade em geral ,  dando plena
transparência às atividades que estão sendo realizadas.
Por este motivo, o art. 36-A, inciso IV, da Lei das Eleições
não considera propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, "a divulgação de
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atos de parlamentares e debates legislativos". Tal
publicidade pode se dar de diversas maneiras, através de
panfletos, informativos, jornais ou páginas na Internet.11.
Por outro lado, não está autorizado o detentor de cargo
eletivo a fazer de sua prestação de contas plataforma para
lançamento de futura candidatura. Assim, não pode a
divulgação de suas atividades parlamentares ter conotação
eleitoral, tampouco ter pedido de votos, mesmo que
implicitamente." (AIJE n.º 0608847-75.2018.6.19.0000, AIJE -
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº
060884775 - RJ, Acórdão de 20/05/2020, Relator(a) Des.
Claudio Luís Braga Dell´orto)

Quarta imputação. Uso da Máquina Pública. Promessa de Pagamento do 13º Salário.
Aponta o investigante em sua peça inicial que o investigado promete o pagamento do décimo
terceiro salário, de forma antecipada, para data anterior a da eleição de 2020. 

 "então prefeito municipal promete o pagamento do décimo
terceiro salário para o funcionalismo público justo na
semana que antecede às eleições municipais. É possível
notar isso no vídeo que segue em anexo, aos 43 segundos
de duração do vídeo. Anteriormente, aos 34 segundos o
prefeito municipal menciona um futuro que ele planeja,
elencando isso ao pagamento do décimo terceiro salário do
funcionalismo" (ID 38530529)

Na sua contestação o investigado registra que: 
"Com efeito, a atual gestão de Barra Mansa, reeleita
mediante o voto popular, vem pagando o 13º de forma
parcelada e antecipada desde o ano de 2017, sendo essa
prática de conhecimento público, conforme demonstram
matérias jornalísticas amplamente divulgadas na imprensa
local". (ID 40581250).

O Ministério Público opina pela irregularidade da publicidade e alega para tanto que as
propagandas aqui apontadas pelo autor vieram transvestidas de propaganda eleitoral,
caracterizando desta forma, abuso de poder político:

"Com efeito, uma vez que realizada propaganda
institucional em travestida de propaganda eleitoral, patente
o abuso do poder polí t ico,  considerando que o
representado utilizou-se de seu cargo na administração
pública para se promover eleitoralmente à custa de obras
públicas e benefícios aos servidores."(ID 84596301)

Como já exemplificado exaustivamente no item anterior que os detentores de cargos públicos de
natureza eletiva tem o dever de informar a sociedade que o elegeu dos atos que estão sendo
praticados pelo gestor público,  e que estes informativos não podem ter conotação eleitoral.
Assim sendo, verifica-se na postagem aqui debatida que não há qualquer irregularidade que
caracterize o abuso de poder político conforme sugere o investigante.
Primeiro porque o investigado é o detentor cargo público do executivo municipal, e como gestor e
detentor de tal cargo, tem o dever de informar as datas de pagamento, segundo porque não
houve pedido, nem de forma expressa nem de forma subjetiva de voto por parte do investigado, e
por último porque a divulgação ocorreu através de vídeo institucional e não através dos atos de
campanha do candidato eleito.
Vale ainda registrar que, conforme é de conhecimento dos munícipes de Barra Mansa/RJ, o
décimo terceiro salário já vem sendo pago desde 2017 no mês de novembro, e ainda, que as
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eleições de 2020 estava prevista para 04/10/2020, tendo sua data alterada para novembro em
virtude da pandemia do Covid 19, não podendo o investigado prevê tal  circunstância, ou ainda,
mesmo que a decisão tivesse ocorrido após a divulgação da nova data da eleição, ele  poderia
antecipar o pagamento de benefício salarial, como diversos gestores públicos o fizeram,  a fim de
evitar um colapso econômico ainda maior do que já está comprovadamente acontecendo. 
 
Diante do exposto, por verificar que não houve qualquer ilícito eleitoral praticado pelos
investigados Rodrigo Drable Costa, Maria de Fátima Lima da Silva e Coligação a Reconstrução
Não Pode Parar, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta pelo candidato não eleito BRUNO MARINI nos termos dos artigos 1º § único da
Constituição da República Federativa do Brasil c/c artigo 73, incisos I e III da Lei 9.504/97 c/c
artigo 22 da Lei Complementar 64/90. 
Intime-se as partes da presente sentença. Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para
ciência.
Após o transito em julgado, proceda-se o cartório eleitoral as anotações de praxe e arquive-se.
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