
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
O Tribunal deliberou o pagamento de encargos judiciais e decide a favor 
da Cidade nas conclusões do Comissário para a Integridade em matéria 

de Assédio Sexual contra o Conselheiro Dhillon 
 
 

BRAMPTON, ON (11 de junho de 2021) – Hoje, o Supremo Tribunal de Justiça de Ontário 
(Ontario Superior Court of Justice) – Tribunal Divisionário (Divisional Court) decidiu a favor da 
Cidade de Brampton e do Comissário para a Integridade da Cidade (City’s Integrity 
Commissioner) e atribuiu encargos a ambos, no caso Dhillon contra A Corporação da Cidade 
de Brampton (Dhillon v. The Corporation of the City of Brampton), com respeito às conclusões 
do Comissário para a Integridade (Integrity Commissioner) em matéria de alegações de 
conduta imprópria contra o Conselheiro (Councillor) Dhillon, e a decisão do Conselho 
(Council) de aceitar estas conclusões. 

 
A Cidade está satisfeita com a decisão do Tribunal Divisionário (Divisional Court), que confirma 
as conclusões e recomendações do Relatório do Comissário para a Integridade (Integrity 

Commissioner’s Report) relativamente à queixa contra o Conselheiro (Councillor) Dhillon. 
 

Foram atribuídas à Cidade e ao Comissário para a Integridade (Integrity Commissioner) custas 
no valor de $20,000.00 relacionadas com o processo judicial. 
 
As conclusões do Tribunal suportam as ações e decisões do Conselho após ter recebido o 
Relatório do Comissário para a Integridade (Integrity Commissioner’s Report). 
 
O Tribunal remeteu para o Conselho (Council) a restrição quanto à capacidade do 
Conselheiro (Councillor) Dhillon de comunicar apenas com membros do público por e-mail 
usando o seu endereço eletrónico municipal para posterior apreciação. O Conselho (Council) 
poderá considerar esta recomendação na primeira oportunidade. 
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LIGAÇÃO:  Dhillon contra A Corporação da Cidade de Brampton (Dhillon v. The Corporation of the 
City of Brampton) 

Supremo Tribunal de Justiça de Ontário – Decisão do Tribunal Divisionário (Ontario Superior 
Court of Justice – Divisional Court Ruling) 

11 de junho de 2021 (June 11, 2021) 
 
 
Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades 
diversificadas, atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e 
ambiental. Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável 
e próspera. Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 
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