
 
 

Goiânia, 09 de fevereiro de 2022.  

Portaria CREF14/GO-TO N.º 179/2022 

 

Dispõe sobre a convocação de Comissão Eleitoral para 

cumprimento de decisão liminar judicial. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª REGIÃO – 

GOIÁS E TOCANTINS (CREF14/GO-TO), no uso de suas atribuições estatutárias:  

 

CONSIDERANDO a sentença proferida nos autos de número 1008646-

80.2021.4.01.4300, na qual consta decisão liminar com prazo para cumprimento em 10 

(dez) dias. 

 

CONSIDERANDO a deliberação de Diretoria ocorrida em Reunião Extraordinária do dia 

08 de fevereiro de 2022. 

 

Resolve:  

Art. 1º - Convocar a comissão eleitoral constituída nos termos de Resolução Normativa 

099/2021, para cumprimento de decisão liminar proferida em processo judicial nº 

1008646-80.2021.4.01.4300 em todos os seus termos, conforme determinação judicial. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, observadas as formalidades legais.  

 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 

Presidente CREF14/GO-TO 

CREF 001934-G/GO 
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