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SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E EXPEDIENTE FORENSE 
(2019) 

 
 

JANEIRO 
Data da atualização: 26/12/2019 

SÁBADOS: 05, 12, 19 e 26 
DOMINGOS: 06, 13, 20 e 27 
 
 
Lei Estadual nº 6956, de 13 de janeiro de 2015, art. 66, § 1º: 
 

20 (quinta-feira) a 31 (segunda-feira) de dezembro de 2018 - Suspensão dos prazos processu-

ais  

01 (terça-feira) a 20 (domingo) de janeiro de 2019 - Suspensão dos prazos processuais  

 
(Publicação – 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 4.) 

 

Ato Executivo TJ nº 260, de 11 de dezembro de 2018 - Regulamenta o plantão judiciário 

do 2º grau de jurisdição durante o período de recesso, compreendido entre os dias 20 de de-

zembro de 2018 e 06 de janeiro de 2019 e dá outras providências. (Publicação – 12.12.2018 - 

DJERJ, ADM, n. 68, p. 15.)  

 

20 (domingo) - Feriado de São Sebastião no Município do Rio de Janeiro - Lei Orgânica Muni-

cípio Rio de Janeiro, art. 26. 

 

01 (terça-feira) - Confraternização Universal - Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro 

de 2002. (Publicação 20.12.2002 - DOU-I, nº 246, p. 1.) 

 

 

FEVEREIRO 
 
SÁBADOS: 02, 09, 16 e 23 
DOMINGOS: 03, 10, 17 e 24 
 
04 (segunda-feira) -  Ato Executivo TJ nº 03, de 08 de janeiro de 2019 - Resolve suspender 
as atividades e os prazos processuais nos Juízos e Câmaras, Departamentos e Unidades Orga-
nizacionais localizados no Complexo do Foro Central, Lâminas I, II, III, IV e V. (Publicação – 
09.01.2019 - DJERJ, ADM, n. 84, p. 3.) 
 
07 (quinta-feira) - Ato Executivo TJ nº 35, de 07 de fevereiro de 2019 - Resolve suspender 
os prazos processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, 
em todas as Comarcas do Estado do Rio de Janeiro. (Publicação – 08.02.2019 - DJERJ, ADM, n. 
106, p. 3.)  

 
20 e 21 (quarta-feira e quinta-feira) - Ato Executivo TJ nº 52, de 20 de fevereiro de 2019 
- Resolve suspender os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de 
jurisdição. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação – 26.02.2019 
- DJERJ, ADM, n. 118, p. 2.  
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MARÇO 
 
SÁBADOS: 02, 09, 16, 23 e 30 
DOMINGOS: 03, 10, 17, 24 e 31 

 

 
01 (sexta-feira) – Decreto nº 46.577, de 14 de fevereiro de 2019 - Fica considerado ponto 

facultativo, apenas nas repartições públicas estaduais localizadas na Capital do Estado do Rio de 

Janeiro. (Publicação 15.02.2019) 

*Aviso TJ nº 13/2019 - (Publicação 20.02.2019 - DJERJ, ADM, n. 114, p. 2.)  
* Republicado por ter saído com erro material do DJERJ do dia 20.02.2019 – (Retificação - DJERJ, ADM, n. 115, de 
21/02/2019, p. 2.)  

 

04, 05 e 06 (segunda-feira, terça-feira e quarta-feira da Semana do Carnaval) – Art. 

66, inciso III da Lei Estadual nº 6956, de 13 de janeiro de 2015. (Publicação 14.01.2015 - 

DORJ-I, n. 8, p. 4.). Decreto nº 46.577, de 14 de fevereiro de 2019. 

 

25 (segunda-feira) – Ato Executivo TJ nº 74, de 26 de março de 2019 – Resolve suspender 

os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição. (Indisponibilidade 

do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 27.03.2019 - DJERJ, ADM, n. 135, p. 

2.)  

 

 

ABRIL 
 

SÁBADOS: 06, 13, 20 e 27 
DOMINGOS: 07, 14, 21 e 28  
 

08 (segunda-feira) – Ato Executivo TJ nº 97, de 12 de abril de 2019 - Resolve suspender 

os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição. (Publica-

ção 16.04.2019 - DJERJ, ADM, n. 148, p. 2.)  

 
 
09 (terça-feira) – Ato Executivo do TJ nº 87, de 9 de abril de 2019 - Resolve que não 

haverá expediente forense em todo o Estado do Rio de Janeiro. (Publicação 11.04.2019 - DJERJ, 

DJERJ, ADM, n. 145, p. 2.). Decreto nº 46634, de 09 de abril de 2019. (Publica-

ção 09.04.2019 - DORJ-I A, n. 67, p. 1.) 

 
 
18 e 19 (quinta-feira e sexta-feira) – Art. 66, inciso IV da  Lei Estadual nº 6956, de 13 de 
janeiro de 2015. (Publicação 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 4.) 
 
 
21 (domingo) – Tiradentes – Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. (Publica-
ção 20.12.2002 - DOU-I, nº 246, p. 1.) – Art. 66, inciso V da  Lei Estadual nº 6956, de 13 de 
janeiro de 2015. (Publicação 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 4.)  
 
 
22 (segunda-feira) – Decreto nº 46.638, de 15 de abril de 2019 - Fica considerado faculta-
tivo o ponto nas repartições públicas estaduais. (Publicação 16.04.2019 - DORJ-I, n. 72, p. 1.). 
Aviso TJ nº 28/2019 – (Publicação 17.04.2019 - DJERJ, ADM, n. 149, p. 7.)  
 
 
23 (terça-feira) – São Jorge -  Lei Estadual nº 5.198, de 05 de março de 2008. – (Publicação 

06.03.2008 - DORJ-I, nº 44, p. 1) – Art. 66, Inciso V da  Lei Estadual nº 6956, de 13 de 

janeiro de 2015. (Publicação 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 4.) 
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MAIO 
 

SÁBADOS: 04, 11, 18, e 25 
DOMINGOS: 05, 12, 19, e 26 
 
01 (quarta-feira) – Dia do Trabalhador - Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 

2002. (Publicação 20.12.2002 - DOU-I, nº 246, p. 1.) 

 

17 (sexta-feira) - Ato Executivo do TJ nº 125, de 17 de maio de 2019 - Resolve suspender 

os prazos processuais, dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, dos 

órgãos do Poder Judiciário situados no Município do Rio de Janeiro. (Publicação 20.05.2019 - 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 5.)  

 

23 e 24 (quinta-feira e sexta-feira) - Ato Executivo do TJ nº 128, de 24 de maio de 2019 

- Resolve suspender os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de ju-

risdição. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 27.05.2019 - 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 2.) 

 

 

JUNHO 
 
SÁBADOS: 01, 08, 15, 22 e 29 
DOMINGOS: 02, 09, 16, 23 e 30 

 

20 (quinta-feira) – Corpus Christi 

 

21 (sexta-feira) – Decreto nº 46.676, de 12 de junho de 2019 - Considera facultativo o 

ponto nas repartições públicas estaduais no dia 21 de junho de 2019, sexta-feira. (Publicação 

13.06.2019 - DORJ-I, n. 110, p. 3.). 

Aviso TJ nº 46/2019 – Avisa que, tendo em vista a publicação do Decreto Estadual nº 46.676, 

de 12 de junho de 2019, e o disposto no inciso II do art. 66 da Lei nº 6.956/2015, não haverá 

expediente nos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no dia 21/06/2019 (sexta-

feira). (Publicação 14.06.2019 - DJERJ, ADM, n. 186, p. 2.) 

 

JULHO 
 
SÁBADOS: 06, 13, 20 e 27 
DOMINGOS: 07, 14, 21 e 28 

 

AGOSTO 
 
SÁBADOS: 03, 10, 17, 24 e 31 
DOMINGOS: 04, 11, 18 e 25 
 
14 (quarta-feira) - Ato Executivo do TJ nº 167, de 16 de agosto de 2019 - Resolve sus-
pender os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição. (Indis-

ponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 19.08.2019 -DJERJ, ADM, n. 
230, p. 5.) 
 

SETEMBRO 
 
SÁBADOS: 07, 14, 21 e 28 
DOMINGOS: 01, 08, 15, 22 e 29 
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07 (sábado) – Independência do Brasil - Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. 

(Publicação 20.12.2002 - DOU-I, nº 246, p. 1.) – Art. 66, Inciso V da  Lei Estadual nº 6956, 

de 13 de janeiro de 2015. (Publicação 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 4.) 

 

16 e 17 (segunda-feira e terça-feira) - Ato Executivo do TJ nº 180, de 18 de setembro de 

2019. - Resolve suspender os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus 

de jurisdição. (Publicação 19.09.2019 - DJERJ, ADM, n. 14, p. 3.) 

 

24 (terça-feira) – Ato Executivo do TJ nº 181, de 24 de setembro de 2019 - 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de 

jurisdição. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 25.09.2019 - 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 6.) 

 

25 (quarta-feira) - Ato Executivo do TJ nº 182, de 25 de setembro de 2019 - 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de 

jurisdição. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 26.09.2019 - 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 2.)  

 

26 (quinta-feira) –  Ato Executivo do TJ nº 183, de 27 de setembro de 2019 –

Resolve suspender os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de 

jurisdição. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 30.09.2019 - 

DJERJ, ADM, n. 21, p. 5.)  

 

OUTUBRO 
 
SÁBADOS: 05, 12, 19 e 26 
DOMINGOS: 06, 13, 20 e 27  
 

01 (terça-feira) – Ato Executivo do TJ nº 189, de 03 de outubro de 2019 -   Resolve 

suspender os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de 

jurisdição, no dia 01 de outubro de 2019. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) 

minutos). (Publicação 04.10.2019 – DJERJ, ADM, n. 25, p. 9.) 

 

08 (terça-feira) - Ato Executivo TJ nº 192, de 11 de outubro de 2019 - Resolve suspender 

os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição. 

(Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 14.10.2019 - DJERJ, 

ADM, n. 31, p. 13.) 
 
12 (sábado) - Dia de Nossa Sra. Aparecida - Lei Federal nº 6.802, de 30 de junho de 1980. 

(Publicação 01.07.1980 – DOU-I) 

 

16 (quarta-feira) - *Ato Executivo nº 209, de 06 de novembro de 2019 - Resolve suspender 

os prazos processuais dos processos eletrônicos e físicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição e da 

Vara de Execuções Penais. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). 

(Publicação 07.11.2019 - DJERJ, ADM, n. 47, p. 55.) 
* Republicado por ter saído com erro material no DJERJ do dia 07/11/2019 – (Retificação - DJERJ, ADM, n. 48, de 
08/11/2019, p. 4.) 
 

 22 (terça-feira) - Ato Executivo nº 203, de 22 de outubro de 2019 - Suspensão dos prazos 

processuais dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição. (Indisponibilidade 

do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 24.10.2019 – DJERJ, ADM, n. 38, p. 2.) 

 

28 (segunda-feira) - Aviso TJ nº 85, de 11 de outubro de 2019 - Fica considerado ponto 

facultativo, não havendo expediente forense, o dia do servidor público. (Publicação 14.10.2019 

–DJERJ, ADM, n. 31, p. 13). Decreto 46785/2019  - (Publicação 11.10.2019 - DORJ-I, n. 194, 

p. 2.) 
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31 (quinta-feira) - *Ato Executivo nº 210, de 06 de novembro de 2019 - Resolve suspender 

os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição e da Vara de 

Execuções Penais. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 

07.11.2019 -DJERJ, ADM, n. 47, p. 56.)  
*Republicado por ter saído com erro material no DJERJ do dia 07/11/2019 – (Retificação - DJERJ, ADM, n. 48, de 

08/11/2019, p. 4.)  

 

NOVEMBRO 
 
SÁBADOS: 02, 09, 16, 23 e 30 
DOMINGOS: 03, 10, 17 e 24 
 
 

02 (sábado) - Finados - Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002 – (Publicação 
20.12.2002 - DOU-I, nº 246, p. 1.) – Art. 66, Inciso V da  Lei Estadual nº 6956, de 13 de 
janeiro de 2015. (Publicação 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 4.) 
  
14 (quinta-feira) – Ato Executivo TJ nº 218, de 25 de novembro de 2019 – Resolve sus-

pender os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição. (Indis-

ponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação – 26.11.2019 - DJERJ, ADM, 

n. 58, p. 3.)   

 

15 (sexta-feira) – Proclamação da República - Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro 

de 2002 - (Publicação 20.12.2002 – DOU-I, nº 246, p. 1.) 

 

20 (quarta-feira) – Dia Nacional da Consciência Negra – Lei Estadual nº 4.007, de  11 de 

novembro de 2002. (Publicação - 14/11/2002 - DORJ-I, nº 217, p. 3) – Art. 66, Inciso V da  

Lei Estadual nº 6956, de 13 de janeiro de 2015. (Publicação 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 

4.) 

 

25 e 26 (segunda-feira e terça-feira) – Ato Executivo TJ nº 220, de 28 de novembro de 

2019 - Resolve suspender os prazos processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus 

de jurisdição. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação- 

29.11.2019 - DJERJ, ADM, n. 61, p. 2.)  

 

 

DEZEMBRO 
 
SÁBADOS: 07, 14, 21 e 28 
DOMINGOS: 01, 08, 15, 22 e 29 

 

 

06 (sexta-feira) – Ato Executivo TJ nº 219, de 25 de novembro de 2019 – Resolve sus-

pender os prazos processuais, dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdi-

ção, do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital. (Publicação 26.11.2019 - DJERJ, 

ADM, n. 58, p. 4.)  

  
08 (domingo) - Dia da Justiça – Art. 66, inciso I da Lei Estadual nº 6956, de 13 de janeiro 

de 2015. (Publicação 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 4.) 

 

09 (segunda-feira) -  Ato Executivo TJ nº 90, de 26 de maio de 2020 - Resolve suspender 

os prazos processuais dos processos eletrônicos nos 1º, 2º graus de jurisdição no dia 09 de 

dezembro de 2019. (Publicação 28.05.2020 - DJERJ, ADM, n. 173, p. 6.) 

 

16 (segunda-feira) – Ato Executivo TJ nº 225/2019 - Resolve suspender os prazos proces-

suais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição. (Indisponibilidade do sítio eletrônico 

por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 20.12.2019 - DJERJ, n. 76, p. 2.) 
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Todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma a publicação do Diário Oficial. 

 
Lei Estadual nº 6956, de 13 de janeiro de 2015, art. 66, § 1º: 
 

20 (sexta-feira) a 31 (terça-feira) de dezembro de 2019 - Suspensão dos prazos processuais  

01 (quarta-feira) a 20 (segunda-feira) de janeiro de 2020 - Suspensão dos prazos processuais  

 
(Publicação – 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 4.) 

 

*Ato Executivo TJ nº 176, de 10 de setembro de 2019 - Regulamenta o Plantão Judiciário 

do 2º grau de jurisdição durante o período de recesso forense, compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2019 e 06 de janeiro de 2020, a suspensão dos prazos processuais, nos dias 

compreendidos entre 20 de dezembro de 2019 e 20 de janeiro de 2020 e dá outras providências. 

(Publicação – 12.09.2019 -DJERJ, ADM, n. 9, p. 33.) 

*Republicado o Ato Executivo nº 176/2019, publicado no D.J.E.R.J. do dia 12.09.2019, com 

inclusão do Anexo (Escala de Plantão). (Retificação - DJERJ, ADM, n. 10, de 13.09.2019, p. 

22.) 

 

AVISO - PONTO FACULTATIVO 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Claudio de Mello 

Tavares, no uso de suas atribuições legais, avisa aos magistrados e servidores do Poder Judici-

ário do Estado do Rio de Janeiro, bem como aos demais interessados, que será facultativo o 

ponto nas dependências do Tribunal de Justiça e nas demais estruturas administrativas e judi-

ciais da Instituição, nos dias 23 e 24 de dezembro de 2019 (segunda e terça-feira) e 30 e 31 

de dezembro de 2019 (segunda e terça-feira). 

Ficam mantidos os plantões já designados na forma do art. 19 do Ato Normativo Conjunto 

Nº 22/2019. 

Aviso TJ nº 106, de 20 de dezembro de 2019. (Publicação 26.12.2019 - DJERJ, ADM, n. 77, 

p. 3.) 

 

 

25 (quarta-feira) - Natal – Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002.  

(Publicação 20.12.2002 - DOU-I, nº 246, p. 1.) – Art. 66, Inciso V, da Lei Estadual nº 6956, 

de 13 de janeiro de 2015. (Publicação 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 4.) 

 

 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento – DGCOM 
Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento 

 
Colaboração da Diretoria-Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais-DGJUR 

 
Para sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 
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