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Certmco que a Resolução

RESOLUÇÃO TRE-GO Nº 236/2015

nº 236/2015 foi publicada no

DJE nº 29rqm19/2l2015.
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() S1º do artigo 7º da

Resolução

*Qgçyyj

TRE

n.

173/2011,

que dispõe sobre a composição

da Justiça Eleitoral em Goiás.

O TRIBUNAL REGIONAL El.,IªEITORl-XL DE GOIÁS, no uso de
suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o art.121, $2º, da Constituição da República

que dispõe que ”(n' juízas“ doy m'bmzazlf e/ez'fomzlr, m/w MOÍZÉJOA/llífgljçé'óldo, .rmiz'rão por
(ÍOZ'J' (mox, fm mínimo, e mmm por malls" de dois“ bz'êm'oy comªemtz'wy, .remz'o ay yuàrtz'lztloy eyca/bz'doy

na mama mwz'ãv e pelo memm pracemo, em númerº água/para cada cal'egorz'a ".
CONSIDERANDO o art. 102, da Lei Complementar 35/1979 (LOMAN)
que dispõe que ”0.1" Trz'bzmaz'x, pela maioria dox fem“ membrm ç/êtz'zzay, por zlatqç'ág .rar/ela,

e/egeráo dentre J'E/JJ' _]zzz'xº'cu' mais“ antzgm, em mímero L'Of/"MjDO/ldêííle ao dm cargas“ de [#m-ÇÃO, 0.1“
tz'l'y/arey [le.rtey, cam mandam pOr dozlr amy, proíbida a reeleição. (Quem tz'z'er exercido qualquer
mrgax de direção por quatro ano.»; ou o de Preyz'denle, nãojígumrá mais" entre 01 elegz'zzezlr, afã qm ye
zaggalwz [(M/m' ax nome.»; na ordem de anfzgz'íídaíle. É abngclta'n'a a aceitação do cargo, .ra/m rama

mcmgfeyladu e m'ez'ld emm“ da eleição. ”
..,..—

CONSIDERANDO a decisão monocrática do CNJ proveniente dos autos
71()?—37.20142.00.0000.

(F]. 2 dn Resolução TRE n. 236, (1610/2/2015)

Art. 1º O 81” do artigo 7º da Resolução TRE n. 173/2011, de 11
de maio de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

$1º

Os

mandatos

Presidente,

de

Vice—Presídcnte

(:

Corregedor c Ouvidor terão duração de 2 (dois) anos,
contados a partir da respectiva posse, ressalvados os casos de
substituição.”

Art.

2º

Esta

entrará

Resolução

em

da

data

na

vigor

sua

publicação.

SALA DE 53350135 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE GOIÁS, em Goiânia 210510 dias do mês de fevereiro de 2015.
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