
21/12/2020 Ouro Preto: TRE-RO vai decidir sobre vice de Alex Testoni na véspera da diplomação

https://correiocentral.com.br/noticias/politica/ouro-preto-tre-ro-vai-decidir-sobre-vice-de-alex-testoni-na-vespera-da-diplomacao/12786 1/10

 (index)

(https://www.facebook.com/hospsaolucasopo/?ref=page_internal)

Ouro Preto: TRE-RO vai decidir sobre vice de
Alex Testoni na véspera da diplomação
No último minuto do 2º tempo o TRE vai votar o que já decidiu em novembro; Testoni e Peragibe
podem até ser diplomados, mas a decisão �nal está em aberto.

  Voltar ( )  Notícia publicada em 14/12/2020


(whatext=pretotre-ro-vai-decidsobrvice-de-alex-testona-vespda-diplo

Tweet

Principal (index) Agronegócios (noticias/agronegocios/1) Educação (noticias/educa

Polícia (noticias/policia/1) Política (noticias/politica/1) Notícias (noticias) Evento

https://correiocentral.com.br/index
https://www.facebook.com/hospsaolucasopo/?ref=page_internal
https://correiocentral.com.br/
whatsapp://send?text=http://correiocentral.com.br/noticias/politica/ouro-preto-tre-ro-vai-decidir-sobre-vice-de-alex-testoni-na-vespera-da-diplomacao/12786
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fcorreiocentral.com.br%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Ouro%20Preto%3A%20TRE-RO%20vai%20decidir%20sobre%20vice%20de%20Alex%20Testoni%20na%20v%C3%A9spera%20da%20diploma%C3%A7%C3%A3o&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fcorreiocentral.com.br%2Fnoticias%2Fpolitica%2Fouro-preto-tre-ro-vai-decidir-sobre-vice-de-alex-testoni-na-vespera-da-diplomacao%2F12786
http://www.tendasdocolombo.com.br/
https://centralnetro.com.br/
https://correiocentral.com.br/index
https://correiocentral.com.br/noticias/agronegocios/1
https://correiocentral.com.br/noticias/educacao/1
https://correiocentral.com.br/noticias/policia/1
https://correiocentral.com.br/noticias/politica/1
https://correiocentral.com.br/noticias
https://correiocentral.com.br/eventos


21/12/2020 Ouro Preto: TRE-RO vai decidir sobre vice de Alex Testoni na véspera da diplomação

https://correiocentral.com.br/noticias/politica/ouro-preto-tre-ro-vai-decidir-sobre-vice-de-alex-testoni-na-vespera-da-diplomacao/12786 2/10

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO)

publicou Portaria Conjunta na sexta-feira(11/12) que

entrou no sistema do TSE   hoje, segunda-feira, 14 de

dezembro, informando que as sessões para decisões

eleitorais pendentes de ações importantes como a de

Peragibe Félix (PSDB), vice-prefeito eleito na chapa de

Alex Testoni em Ouro Preto do Oeste, que não consta

como �liado a legenda no sistema FILIA, em votação

de 2º grau ocorrida em 5 de novembro pela própria

Corte da justiça eleitoral rondoniense.

A decisão de novembro do TRE/RO foi em concordância com a decisão do juiz da 13ª Zona

Eleitoral João Valério da Silva Neto, em Ouro Preto do Oeste, que “reformou” sua

primeira decisão em 24 de agosto que reconheceu a �liação do dentista no PSDB local,

mas a considerou em “trânsito e julgado” na segunda decisão, condição jurídica que

garante entre outras brechas da justiça, permitir que a decisão �nal para o “problema”,

mesmo que irreversível, seja protelado para mais adiante. Fato: “O RECORRENTE TEM

QUE TER DINHEIRO”, a questão pode subir para a instância maior, no caso em questão, o

Tribunal Superior Eleitoral.  

VEJA O QUE O TRE PUBLICOU HOJE SOBRE A SESSÃO DO DIA 17

(https://www.facebook.com/Churrascaria-trevo-161879743996090/)

Nos termos da Portaria Conjunta TRE-RO n. 1/2020, que dispõe sobre a necessidade de

assegurar a continuidade das atividades da Justiça Eleitoral de Rondônia e adoção de

medidas preventivas ao contágio do coronavírus (COVID-19), as sessões do Pleno
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ocorrerão por meio de videoconferência.

As sessões de julgamento serão transmitidas, ao vivo, por meio do canal do TRE-RO no

YouTube: http://www.tre (http://www.tre) ro.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-

julgamento/videoconferencia e no canal do Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCuCwMQOpjp2-NaFkufHEe1A Nos termos das

disposições contidas no § 4º do art. 937 do CPC, na Resolução CNJ n. 314, de 20 de abril de

2020, e Portaria TSE n. 265, de 24 e abril de 2020, o advogado que desejar preferência no

julgamento ou tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá encaminhar o

pedido para o e-mail sjgi@tre-ro.jus.br, até 24 horas antes da sessão de julgamento,

quando receberá as instruções para acessar o sistema de videoconferência.

VEJA O PROCESSO DE EMBARGO DE DECLARAÇÃO DO PSDB SOBRE PERAGIBE FÉLIX

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL PJe n. 0600067- 55.2020.6.22.0013

Origem: Ouro Preto do Oeste/RO Relator: Juiz EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO

Resumo: Filiação Partidária - Cancelamento Embargante: PERAGIBE FELIX PEREIRA

JUNIOR Advogado: Bruno Valverde Chahaira - OAB/RO 9600 Advogado: Jose Vitor Barbosa

Santos - OAB/RO 10556 Embargado: PSDB DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DE

RONDÔNIA 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL PJe n. 0600157-

66.2020.6.22.0012

ENTENDA O CASO: 13ª ZONA ELEITORAL E TRE/RO JÁ DECIDIRAM QUE PERAGIBE FELÍX

NÃO É FILIADO AO PSDB; COMO SE ELEGE UM PREFEITO SEM VICE?

Na sentença prolatada em 24 de agosto de 2020, o juiz João Valério Junior, titular da 13ª

Zona Eleitoral, reformou a sua primeira decisão que con�rmou Peragibe Félix como

�liado ao PSDB, quando o “sistema eleitoral brasileiro” do TSE comprovou que o

candidato a vice-prefeito em Ouro Preto do Oeste apenas aparecia na lista de membros

do partido, mas não �liado efetivamente, o magistrado decidiu que a �liação partidária

não consta no sistema FILIA.
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TESTONI FALA PRA O "RADIALISTA" NA RÁDIO RONDÔNIA DE UMA REFORMA DO JUIZ QUE

DIZ RESPEITO A QUESTÃO DA PESTALOZZI; SOBRE FILIAÇÃO DE PERAGIBE O JUIZ NÃO

RECONHECEU

A reforma de decisão que o juiz João Valério da Silva concedeu a Peragibe Félix à qual o

prefeito eleito sustenta em entrevista ao programa de jornalismo da Rádio Rondônia FM

(91,5 Mhz) com o radialista e diretor de “Jornalismo” (sic) da emissora local, diz respeito a

não desincompatibilização do dentista da Sociedade Pestalozzi, entidade pela qual ele

era membro do conselho e não se desincompatibilizou no prazo hábil.  

A solicitação para inclusão da �liação de Peragibe Félix no partido tucano a 1ª e a 2ª vez

tinha por objetivo demonstrar que o pedido de �liação ao partido havia ocorrido em

tempo hábil para disputar cargo eletivo nas eleições de 2020, ou seja, até dia 03/04/2020.

Os advogados do PSDB e da coligação “Ouro Preto Forte de Novo” também alegaram no

embargo de declaração que era erro do “sistema eleitoral brasileiro”, ou uma possível

má-fé.

O erro alegado pelos advogados é indecifrável aos olhos da justiça moderna. Seria como

apontar que sistema integrado da Justiça Eleitoral cometeu uma falha em Ouro Preto do

Oeste, Rondônia, e elegeu um prefeito com o seu vice não estando �liado no partido pelo

qual saiu candidato.

O TRE/RO decidindo na quinta-feira que Peragibe Félix é �liado ao PSDB (se

contradizendo) vai desfazer a própria decisão, sustentada pela petição do Ministério

Público Federal e da Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia.
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Tanto o juiz da 13ª Zona Eleitoral (em 24 de agosto) como a Corte do Tribunal Regional

Eleitoral (TRE/RE) referendou no dia 05 de novembro que Peragibe Félix não está �liado

no Sistema FILIA do TSE. O erro alegado pelos advogados do PSDB de Rondônia,

comparando a outro erro de sistema integrado de informação online, seria como um

indivíduo colocar a digital em um terminal eletrônico, solicitar o saque de R$ 100, e

receber R$ 1.000,00.

Não existe no Brasil nas eleições de 2020 prefeito eleito sem vice, assim como não há

sustentação jurídica para o cidadão brasileiro ser candidato sem ele estar �liado a uma

legenda partidária. Para os “apaixonados”, como disse um radialista local (ele jornalista

nunca) de Ouro Preto do Oeste, é tudo “FAKE NEWS”,

As brechas dos juízes eleitores que decidem sobre a questão, mas deixam a decisão “em

trânsito e julgado”, permite recorrer, e até manter um candidato na urna, mesmo que

depois seja decidido pela própria justiça que ele não devia ser candidato, diplomado,

tomado posse etc.   

A verdade sempre se prevalece ante à mentira. O futuro dirá quem preserva a verdade

quando o interesse é da coletividade.

 

Fonte: www.correiocentral.com.br
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Dúvidas, Críticas ou Sugestões:  

edmilsonrpp@gmail.com
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