
Ano 2020, Número 177, Rio de Janeiro, quinta-feira, 6 de agosto de 2020, Página 20

Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que 
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-rj.jus.br

Art. 2º. Remanejar 1 (uma) função comissionada, Nível FC-01, de Assistente I, de Zonas Eleitorais extintas pela 
Resolução TRE/RJ 982/2017, para um dos servidores do Núcleo de Assessoramento Cartorário, indicado pelo Juiz da 
204ª Zona Eleitoral, com a atribuição de coordenar os trabalhos do referido Núcleo, em auxílio à chefia de cartório. 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2020.

Desembargador CLÁUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

RESOLUÇÃO 1.141/2020

 

 Suspende o prazo de validade do concurso público destinado à formação de cadastro de reservas e ao provimento de 
cargos do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, bem como autoriza a nomeação e posse 
de pessoal na forma aqui discriminada.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, sobre medidas para enfrentamento da 
situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;

CONSIDERANDO o estabelecido na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, notadamente em seus artigos 
10 e 8º, IV, quanto à suspensão do prazo de validade dos concursos públicos e à possibilidade de nomeação e posse 
de pessoal previsto no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19);

CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, (denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal), a ocorrência do estado 
de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 
93, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Recomendação nº 64, de 24 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, acerca da 
suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados durante a vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 
20 de março de 2020;

CONSIDERANDO o contido na Informação SEATEC/COTEC/SGP nº 109/2020 do Tribunal Superior Eleitoral  TSE - no 
Processo SEI nº 2020.00.000004987-0;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE nº 23.615/20, que estabelece, no âmbito da Justiça Eleitoral, regime de 
Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o 
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID 19), e garantir o acesso à justiça neste período emergencial; e

CONSIDERANDO o que consta no Processo SEI nº 2020.0.000018341-3,

RESOLVE:

Art. 1º Suspender, a partir de 28 de maio de 2020 (data de publicação da Lei Complementar nº 173/2020), o prazo de 
validade do concurso público realizado por este Tribunal para preenchimento de vagas e formação de cadastro 
reserva nos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário, cujo resultado final foi homologado pela Resolução 
TRE/RJ nº 1.021, de 26 de março de 2018, e cuja validade foi prorrogada pela Resolução TRE/RJ nº 1.127/2020, de 11 
de março de 2020.

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo será retomado após a cessação dos efeitos do Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020.
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Art. 2º Autorizar a nomeação e posse de pessoal para as reposições de cargos de chefia, de direção e de 
assessoramento que não acarretem aumento de despesa, bem como as reposições decorrentes de vacâncias de 
cargos efetivos, durante o período de suspensão de que trata o art. 1º desta Resolução, nos termos do previsto no 
inciso IV do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020; desde que não impliquem neste último caso 
a realização de atos que demandem o comparecimento presencial de candidatos, na forma estabelecida no artigo 7º 
da Resolução TSE nº 23.615/20.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2020.

Desembargador CLÁUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0606304-02.2018.6.19.0000  

RELATOR(A): PAULO CESAR VIEIRA DE CARVALHO FILHO 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 

EXECUTADO: ELEICAO 2018 ANA LUCIA PANTALEAO JUSTINO DEPUTADO ESTADUAL, ANA LUCIA PANTALEAO JUSTINO 

ADVOGADO: RAFAEL BARBOSA DE CASTRO -  OABRJ 184843 

 

 

 

DESPACHO 

 

1) Junte-se o comprovante do bloqueio efetuado por meio de sistema Bacenjud. 

2) Intime-se a executada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §3º, do CPC, acerca do 
bloqueio realizado. 

3) Havendo manifestação, àAGU para manifestar-se no mesmo prazo. Em caso contrário, voltem conclusos. 

 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020. 

 

 PAULO CESAR VIEIRA DE CARVALHO FILHO Desembargador Eleitoral Relator 
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