
 

MOÇÃO Nº  01 / 2018. 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde – Goiás. 

 

 

 

O Vereador que abaixo subscreve, depois de 

ouvido o Plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, 

sugere, para que conste nos anais desta Casa de Leis, Moção de Apoio aos 

Juízes Federais de 1ª Instância do Estado de Goiás, Ministério Público 

Federal (MPF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que após o Sr. 

Marconi Perillo renunciou ao cargo de Governador do Estado de Goiás 

perdeu o foro privilegiado, fazendo com que o Ministério Público Federal 

(MPF) encaminhasse ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma 

manifestação para que os processos existentes de Crime Eleitoral e 

Corrupção Passiva contra o ex-governador retornassem para as primeiras 

Varas, sendo tal pedido acatado pelos Relatores. 

Assim, esta Casa Legislativa, representada por 

este Vereador que subscreve, quer traduzir o sentimento de todos os 

Rioverdenses que mantêm a esperança e confiança no Judiciário, 

reconhecendo, pois, o fato de que, se há críticas é necessário que se faça, 

contudo, coroe-se com a mesma importância, os acertos. 



 

Assim, através desta Moção de Apoio: 

parabenizamos e agradecemos ao Ministério Público Federal (MPF) e 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como de antemão aos Juízes 

Federais de 1ª Instância do Estado de Goiás que julgarão os referidos 

processos, pelo bom trabalho que vem desenvolvendo com o intuito de 

preservar os direitos e garantias dos brasileiros. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

 

 

 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RIO VERDE – GOIÁS, aos 16 dias de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

CB MORAES 

VEREADOR  PPS 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

É com grande satisfação que evidenciamos a 

busca pela Justiça no meio político em nosso Estado, uma vez que após a 

renúncia do ex-governador Marconi Perillo ocorreu à imediata perda do 

foro privilegiado, sendo assim determinada a remessa dos inquéritos e 

processos em trâmite no Superior Tribunal de Justiça para a primeira 

Instância, que é competente para apuração dos fatos. 

A primeira instância passa a apreciar todas as 

questões relativas ao caso, assim com a perda do foro, a denúncia é 

recebida pelo Juízo Singular, o que acaba por tornar o processo mais 

célere na prática. 

Desta forma, para este Vereador que subscreve, 

o Legislativo fica honrado em se manifestar em total apoio ao Judiciário, 

em especial aos Juízes Federais de 1ª Instância por serem merecedores de 

reconhecimento decorrente do cumprimento das Leis e princípios 

norteadores do Direito, garantindo à população transparência no meio 

político. 

Esta Casa Legislativa, representa os munícipes 

desta terra, cabendo vir à público, externar respeito e satisfação pelo 

cumprimento da Lei.  



 

Por todo o exposto, faz-se justo e merecido o 

presente reconhecimento e apoio, através do qual manifestamos não 

apenas nossas congratulações aos envolvidos, mas também o nosso 

sincero agradecimento pelos relevantes serviços prestados, deste modo, 

apresentamos e pedimos a nossos pares a aprovação desta presente 

Moção de Apoio. 

Segue em anexo reportagens a respeito do caso 

em comento. 

  

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RIO VERDE – GOIÁS, aos 16 dias de abril de 2018. 

 

 

 

VEREADOR CB. MORAES 

VEREADOR - PPS 

 

 




