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JUSTIÇA ELEITORAL
 210ª ZONA ELEITORAL DE PATOS DE MINAS MG 

 

 
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0600210-84.2020.6.13.0210 / 210ª ZONA ELEITORAL DE PATOS DE MINAS MG
REQUERENTE: ELEIÇAO 2020 MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI PREFEITO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARLEIDE VIANA DE PAULA FONSECA - MG95643
REQUERIDO: ELEIÇAO 2020 ARNALDO QUEIROZ DE MELO JUNIOR PREFEITO
 
 

 

Vistos, etc.

MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI  ajuizou a presente  representação eleitoral com pedido de
direito de resposta e concessão de liminar em face de ARNALDO QUEIROZ DE MELO JÚNIOR, candidato
pela Coligação ALIANÇA PELA RENOVAÇÃO (PSD/REPUBLICANOS/PATRIOTA/AVANTE/MDB/PTB/PV),
com fundamento no art. 58, da Lei n. 9.504/97 e arts 31 e 32, da Res. n. 23.610/2019.

Alega que a coligação representada utilizou em sua propaganda no rádio do dia 16/10/2020,  às 20:00 h e no
dia 17/10/2020,   através de propaganda que ainda está sendo veiculada na TV, emissora de rádio e redes
sociais, visando atingir a representante com afirmações sabidamente inverídicas e sobre a candidata Béia
Savassi, mediante edição de falas da candidata utilizadas de modo a ludibriar o eleitor.

Afirma que o representado veicula  que  Béia Savassi, enquanto prefeita de Patos de Minas (01/01/2009 a
31/12/2012) enviou, em 20/02/2009, ofício à COPASA, apontando irregularidades no contrato a ser renovado
com a citada concessionária, para fins de apuração.

Diz que o candidato representado acusa a candidata representante de ter tido oportunidade de rescindir o
contrato com a COPASA,  quando detectou as irregularidades e não o fez.

Sustenta que o representado levanta suspeitas de que Béia Savassi teria renovado o contrato com a COPASA
em prejuízo da população de Patos de Minas, em troca da nomeação de seu irmão, Elmiro Nascimento,  a
presidente da concessionária e afirma que a informação é inverídica,  vez que Elmiro foi vice-presidente da
concessionária, de 10/01/2014 a 04/04/2014.

Aduz que a nomeação de Elmiro para a COPASA foi feita na gestão do Governador Anastasia,  em 10/01/2014;
que o ofício para COPASA foi enviado em 20/02/2009 e que a nomeação de Elmiro para vice-presidente da
COPASA deu-se no dia 10/01/2014.

Alega, por fim,  que o representado divulgou fato sabidamente inverídico ao difamar a candidata Béia Savassi, 
alegando omissão em ato da administração pública, fazendo induzir o eleitor a crer que a representante apenas
não rescindiu com a COPASA, já que membro de sua família se beneficiou com cargo na concessionária.

Afirma que questão está sendo debatida nos autos da ação popular n. 0099847-70.2011.8.13.0480.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão da propaganda supostamente irregular e a concessão do  direito de
resposta , à candidata representante no horário eleitoral do representado (art. 58da Lei n. 9.504/97).

Requer, por fim, a notificação do representado para defesa e a procedência do pedido de direito de resposta, 
confirmando a liminar nos termos delineados.

É o relato. Decido.
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O pedido foi formulado no prazo legal,  conforme disposto art. 32, incisos II, III e IV, da Res. n. 23.608/19.

No tocante ao pedido liminar, o deferimento demandaria a divulgação de fato sabidamente inverídico que não
suscite dúvida ou exija diligências, além dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.

Assim, os fatos apontados como inverídicos devem ser perceptíveis de forma sumária, sendo incabível análise
pormenorizada para constatação da veracidade de seu conteúdo.

No caso dos autos, conforme pode constatado da narrativa acima, os fatos são complexos, insusceptíveis de
análise em sede de cognição sumária e se revelam fatos que demandam melhor elucidação, no que se mostra
.oportuna a oitiva dos representados.

Ademais há necessidade de se perquirir se os fatos apontados como inverídicos extrapolam ou não o debate
político, porém, não em sede liminar.

Dessa forma, diante da necessidade de análise mais detalhada dos fatos, bem como tendo em vista a
celeridade do trâmite processual do presente do direito de resposta, não vislumbro a necessária urgência para a
concessão da liminar, razão pela  fica indeferida.

Intime-se a Representante desta decisão.

Citem-se os representados para apresentar defesa no prazo de 1 (um) dia, ficando, ainda, cientes do conteúdo
desta decisão, nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

Após o transcurso do prazo, intime-se o Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 1 (um) dia.

Patos de Minas, 18 de outubro de 2020.

 

 

TENÓRIO SILVA SANTOS

Juiz da 210ª ZE/MG

 

 

 


