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PORTARIA VPCRE- GO N° 8/2012

OÖ VICE-PRESIDENTE TB CORREGKEDOR REGIONAL
ELEITORAL,Desembargador Joäo Waldeck Felix de Sousa, no
uso das atribuicöes que Ihe säo conferidas pelo artigo 20, inciso
XVII, da Resolucao n° 115/2007 do TRE/GO (Regimento
Interno) e pelo art. 8°, inciso TI, da Resolucäo 'TSE n.” 7.651, de 24
de agasto de 1965;

Considerando o teor do Oficio n.° 660/2012, encaminhado pelo
Juz da 7ona Rleitoral, munieipio de

B

noticiando
eventual fato, com releväncia para os otdenamentos penais €
administrativos, praticado pelo ‚servidor efetivo deste "Tribunal,

Considerando o teor do Oficio n.° 1374/2012 — IPT, 0260/2012-4
— DPR/JTVGO, encaminhado pelo Delegado de Policia Federal,

munieipio
comunicando a instauracäo de inquerito

polictal para apurar possivel ocorrencia do delito previsto no arfigo
317 do C"ödigo Penal, tendo em vista que 'Thiago Silvestre Maggioni
aptesentou notlcia-crime em desfavor do referido servidor,
alegando que foi procurado pelo mesmo no dia 16/10/2012, no
Posto de Gasolina Planalto, por volta das 9 horas, momento em
que o servidor solicitou a quantia dc ara intervir cm
suposta investigacäo da Policia Federal consequente
Processo lleitoral em desfavor de ’Ihiago Silvestre Maggioni,RESOLVE:

Art. 1°. DETERMINAR a instauragäo d Iministrativo

Disciplinar cm desfavor de

servidlor pertencente ao quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Fstado

Proces

de Goiäs - TRE/GO.

Art. 2°. DESIGNAR os servidores MELISSA VIEIRA DOS
SANTOS VALENTT - Analista Judiciärio, GEORGE COSTA ROLIM JÜNIOR —

Tecnico Judiciärio, JULIANASADDI — Tecnico Judiciärio, todos lotados na Vice-
Presidöncia e Corregedoria, para, sob a presidöncia da primeira, constituirem

\a A,BGY1]30 gul dade do g05 elenorais, assegurando a Correta aplicagäo de principio
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Arcferente aos atos c fatos que constam daNC

0 para apurar possiveis itrepul ırıdad ptaticadas pelo servidon

558.4020112. 6.09.0018, bem como as demais infracöes conexas que emergirem no

decorrer dos trabalhos, sendo assegurado o devido processo legal e ampla defesa.

Art, 3°, Designat a scrvidora CHLIA MARIA GOMES PAIXÄO
BORGES VIEIRA,Tecnico Judiciärio, lotada na Vice-Presidencia e Corregedotria,
como membro suplente da referida Comissäo.

Art. 4°, Outorgar A Presidente da Comissäo poderes para designar,
dentro dos integrantes da comissäo, o seu Secretärio, assim como praticar todos os

atos destinados ä instrugäo do proccsso.

Art. 5°. Para bem cumprir as suas atribuicöes, a Comissäo terä

acesso a toda documentacäo necessäria A cdlucidacäo dos fatos, bem como deverä

colher as provas e/ou depoimentos que entender nertinentes

Art. 6°. Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicagäo
desta portaria, para a finalizacäo dos trabalhos da comissäo, que consistira na

instrugäo, defesa e no relatörio conclusivn.

Parägrafo ünico. lintendendo necessäria a prorrogacäo do pra2o
indicado no cupzt deste artigo, nos moldes legais, a Comissäo deverä solicitar formal e

fundamentadamente ao ixcelentissimo Scnhor Corregedor Regional Bleitoral.

Art. 7°. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gotnia/GO, 26 de novembro de 2012.

Publique-se, Intime-se.

JOAO WALD |

Vice- Presidente e
Corregedor Regional

Elcitoral

|
Missäo: "Velarpela regularidade dos servigos eleıloraıs, 3ssegurando a vorreta aplıcıach,Be Prineipos enormas’. }


