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SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E EXPEDIENTE FORENSE 

CALENDÁRIO DE FERIADOS 
(2022) 

 
 

JANEIRO 
Data da atualização: 16/12/2022  

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

 
20 (segunda-feira) a 31 (sexta-feira) de dezembro de 2021 - Suspensão dos prazos processuais  

 

01 (sábado) a 20 (quinta-feira) de janeiro de 2022 - Suspensão dos prazos processuais  

 

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

ficarão suspensos nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, período em 

que não serão designadas audiências e/ou sessões de julgamento, salvo casos de urgência, não 

havendo expediente no período compreendido entre 20 de dezembro e 06 de janeiro, inclusive.” 
(Publicação – 14.01.2015 - DORJ-I, n. 8, p. 4.) 

 

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

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

 

20 (quinta-feira) - Feriado de São Sebastião no Município do Rio de Janeiro - Lei Orgânica 

Município Rio de Janeiro, art. 26.  

 
21 (sexta-feira) - Decreto nº 47920, de 14 de janeiro de 2022 - Considera facultativo o ponto 

nas repartições públicas estaduais, situadas no Município do Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro 

de 2022. (Publicação 17.01.2022 - DORJ-I, n. 11, p. 1.). - Aviso TJ nº 5, de 17 de janeiro de 

2022 - “tendo em vista o disposto no Decreto nº 47.920, de 14 de janeiro de 2022, e no inc. II, do 

art. 66, da Lei nº 6.956/2015 (LODJ), não haverá expediente forense nos órgãos do Poder Judiciário 

do Estado do Rio de Janeiro situados no Município do Rio de Janeiro no dia 21 de janeiro de 2022 

(sexta-feira), ficando suspensos os prazos processuais.” (Publicação 19.01.2022 - DJERJ, ADM, n. 

91, p. 3.). 
 

 

FEVEREIRO 
 
SÁBADOS: 05, 12, 19 e 26 
DOMINGOS: 06, 13, 20 e 27 
 
Ato Executivo nº 21, de 14 de fevereiro de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais 
dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 14 
de fevereiro do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 
(Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 15.02.2022 - 
DJERJ, ADM, n. 108, p. 2.)  

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/7954a68a437095b983257dcf00599dda?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10607.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10607.htm
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGxSWk0wMUZTVE5SVlZsMFRXcHJkMUpETURCTmVrNUZURlJuTWxGcVJYUlBWRkY2VGxWS1ExRnFVVFJPUkUwdw==&p=MQ==&tb=NDc5MjAmIzAxMzs=
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288777&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288777&integra=1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/7954a68a437095b983257dcf00599dda?OpenDocument
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=289063&integra=1
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Ato Executivo nº 22, de 15 de fevereiro de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais 
dos processos eletrônicos e físicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no 
dia 14 de fevereiro do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do 
serviço. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 
16.02.2022 - DJERJ, ADM, n. 109, p. 3.) 
 
Ato Executivo nº 30, de 22 de fevereiro de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 21 de fevereiro de 
2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por 
mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 23.02.2022 - DJERJ, ADM, n. 114, p. 2.)  
 
Ato Executivo nº 32, de 24 de fevereiro de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 24 de 
fevereiro de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. (Indisponibilidade do sítio 

eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 25.02.2022 - DJERJ, ADM, n. 116, p. 2.) 

 
28, 01 e 02 (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 47.953, de 14 de fevereiro de 2022 - Institui ponto facultativo nas repartições 

públicas estaduais nos dias 28 de fevereiro (período integral) e 02 de março de 2022 (até às 12 

horas). (Publicação 15.02.2022 - DORJ-I, n. 30, p. 1.)  

 

Aviso TJ nº 13, de 22 de fevereiro de 2022 - AVISA aos Magistrados, Serventuários, 

Advogados e demais interessados que, tendo em vista o disposto no inc. III, do art. 66, da Lei 

nº 6.956/2015 (LODJ), não haverá expediente forense nos órgãos do Poder Judiciário do Estado 

do Rio de Janeiro nos dias 28 de fevereiro, 1º e 02 de março de 2022 (segunda, terça e quarta-

feira), ficando suspensos os prazos processuais. (Publicação 23.02.2022 - DJERJ, ADM, n. 114, 

p. 2.) 
 
 

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

 

28, 01 e 02 (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 47.953, de 14 de fevereiro de 2022 - Institui ponto facultativo nas repartições 

públicas estaduais nos dias 28 de fevereiro (período integral) e 02 de março de 2022 (até às 12 

horas). (Publicação 15.02.2022 - DORJ-I, n. 30, p. 1.) 

 

Aviso TJ nº 13, de 22 de fevereiro de 2022 - AVISA aos Magistrados, Serventuários, 

Advogados e demais interessados que, tendo em vista o disposto no inc. III, do art. 66, da Lei 

nº 6.956/2015 (LODJ), não haverá expediente forense nos órgãos do Poder Judiciário do Estado 

do Rio de Janeiro nos dias 28 de fevereiro, 1º e 02 de março de 2022 (segunda, terça e quarta-

feira), ficando suspensos os prazos processuais. (Publicação 23.02.2022 - DJERJ, ADM, n. 114, 

p. 2.) 

 

Ato Executivo nº 34, de 08 de março de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais 

dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no 

dia 07 de março de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 

(Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 09.03.2022 - 

DJERJ, ADM, n. 121, p. 4.)  

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=289086&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=289216&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=289287&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=289073&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=289217&integra=1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/7954a68a437095b983257dcf00599dda?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/7954a68a437095b983257dcf00599dda?OpenDocument
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=289073&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=289217&integra=1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/7954a68a437095b983257dcf00599dda?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/7954a68a437095b983257dcf00599dda?OpenDocument
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=289520&integra=1
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Ato Executivo nº 42, de 24 de março de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais 

dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no 

dia 23 de março de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 

(Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 25.03.2022 -

DJERJ, ADM, n. 133, p. 6.) 

 

Ato Executivo nº 43, de 29 de março de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais 

dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no 

dia 28 de março do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do 

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

30.03.2022 - DJERJ, ADM, n. 136, p. 10.) 

 

Ato Executivo nº 44, de 30 de março de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais 

dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento 

nos dias 29 e 30 de março do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à 

normalização do serviço. (Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). 

(Publicação 31.03.2022 - DJERJ, ADM, n. 137, p. 26.) 

 

ABRIL 
 

SÁBADOS: 02, 09, 16, 23 e 30 
DOMINGOS: 03, 10, 17 e 24  
 
Ato Executivo nº 53, de 05 de abril de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 
05 de abril do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 
(Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 06.04.2022 - 
DJERJ, ADM, n. 141, p. 3.) 
 
Ato Executivo nº 55, de 06 de abril de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 
06 de abril do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 
(Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 07.04.2022 - 
DJERJ, ADM, n. 142, p. 9.) 
 
Ato Executivo nº 56, de 07 de abril de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 07 de abril 
do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. (Indisponibilidade do 
sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 08.04.2022 - DJERJ, ADM, n. 143, p. 
4.) 
 
Ato Executivo nº 57, de 08 de abril de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos pro-
cessos físicos e eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, com início ou vencimento no dia 08 de abril do ano 
corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. (Indisponibilidade do sítio 
eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 11.04.2022 - DJERJ, ADM, n. 144, p. 9.) 
 
Ato Executivo nº 58, de 11 de abril de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 
11 de abril do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 
(Indisponibilidade do sítio eletrônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 12.04.2022 - 

DJERJ, ADM, n. 145, p. 2.)  

 
Ato Executivo nº 59, de 12 de abril de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos eletrônicos, no 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 12 de abril do ano 
corrente 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. (Indisponibilidade do sítio ele-
trônico por mais de 60 (sessenta) minutos). (Publicação 13.04.2022 - DJERJ, ADM, n. 146, p. 3.) 
 
14, 20 e 22 (quinta-feira, quarta-feira e sexta-feira) - Decreto nº 48.020, de 07 de abril de 
2022 – Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas estaduais nos dias 14, 20, e 22 de 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290059&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290205&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290254&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290473&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290506&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290524&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290559&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290582&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290597&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290538&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290538&integra=1
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abril de 2022, excluídos desta previsão os expedientes nos órgãos cujos serviços não admitam 
paralisação. (Publicação 08.04.2022 - DORJ-I, n. 66, p. 1.) 
 
20 e 22 (quarta-feira e sexta-feira) -  Aviso TJ nº 43, de 08 de abril de 2022 - Avisa que, 
tendo em vista o Decreto nº 48.020, de 07 de abril de 2022 e o disposto no inciso II, do art. 66, 
da Lei nº 6956/2015 que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de 
Janeiro, não haverá expediente forense nos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro nos dias 20 e 22 de abril de 2022, ficando suspensos os prazos processuais. (Publicação 
11.04.2022 - DJERJ, ADM, n. 144, p. 9.)  
 
14 e 15 (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 (quinta-feira) – Tiradentes – 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.) 

 
23 (sábado) – Dia de São Jorge – Lei Estadual nº 5198, de 05 de março de 2008. 
(Publicação 06.03.2008 - DORJ-I, n. 044, p. 1.) 
 
Ato Executivo nº 60, de 25 de abril de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 
25 de abril do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 
(Publicação 26.04.2022 - DJERJ, ADM, n. 150, p. 4.)  

 

Ato Executivo nº 61, de 26 de abril de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 
26 de abril do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 
(Publicação 27.04.2022 - DJERJ, ADM, n. 151, p. 15.)  

 

Ato Executivo nº 62, de 27 de abril de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 
27 de abril do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 
(Publicação 28.04.2022 -DJERJ, ADM, n. 152, p. 3.) 
 
Ato Executivo nº 64, de 28 de abril de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 
28 de abril do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 
(Publicação 29.04.2022 - DJERJ, ADM, n. 153, p. 4.)  

 

MAIO 
 

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

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

 

Ato Executivo nº 65, de 05 de maio de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 

processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 

05 de maio do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 

(Publicação 06.05.2022 - DJERJ, ADM, n. 158, p. 3.) 

 

Ato Executivo nº 70, de 19 de maio de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais dos 

processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 19 de 

maio do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 

(Publicação 20.05.2022 - DJERJ, ADM, n. 168, p. 5.) 

 

JUNHO 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290558&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10607.htm
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VDFSamVGRjZRVEpTVlZWMFVUQkpNMDVwTURCU1JVVXlURlJyTlZKVlJYUk5WVTVDVVZSQmVGRlZUa1JSZWtwSA==&p=MQ==&tb=ZmVyaWFkbyBkaWEgZGUgc8OjbyBqb3JnZSYjMDEzOw==
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290697&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290710&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290734&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290771&integra=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10607.htm
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=290880&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=291168&integra=1
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SÁBADOS: 04, 11, 18 e 25 
DOMINGOS: 05, 12, 19 e 26 
 

16 e 17 (quinta-feira e sexta-feira) - Decreto nº 48.124, de 09 de junho de 2022 - Institui 

ponto facultativo nas repartições públicas estaduais nos dias 16 e 17 de junho de 2022. (Publi-

cação 10.06.2022 - DORJ-I, n. 106, p. 1.)  

Aviso TJ nº 61, de 10 de junho de 2022 - Avisa que, tendo em vista o Decreto nº 48.124, 

de 09 de junho de 2022 e o disposto no inciso II, do art. 66, da Lei nº 6956/2015 que dispõe 

sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, não haverá expediente 

forense nos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro nos dias 16 e 17 de junho 

de 2022, ficando suspensos os prazos processuais. (Publicação 13.06.2022 - DJERJ, ADM, n. 

184, p. 4.) 

 

16 (quinta-feira) – Corpus Christi 

 

28 (terça-feira) - Ato Executivo nº 86, de 28 de junho de 2022 – Resolve prorrogar os prazos 

processuais dos processos eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, nas localidades atendidas pelo PJe, com início ou 

vencimento no dia 28 de junho do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 

 

JULHO 
 
SÁBADOS: 02, 09, 16, 23 e 30 
DOMINGOS: 03, 10, 17, 24 e 31 

 

Ato Executivo nº 91, de 18 de julho de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais 

dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento 

no dia 15 de julho do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização 

do serviço. (Publicação 19.07.2022 - DJERJ, ADM, n. 208, p. 4.) 
 

Ato Executivo nº 95, de 20 de julho de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais 

dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, para os órgãos que utilizam o MNI, 

com início ou vencimento no dia 20 de julho do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil 

seguinte à normalização do serviço. (Publicação 21.07.2022 - DJERJ, ADM, n. 210, p. 3.) 
 

AGOSTO 
 
SÁBADOS: 06, 13, 20, e 27 
DOMINGOS: 07, 14, 21 e 28 
 
Ato Executivo nº 93, de 19 de julho de 2022 – Considerando as comemorações do Dia 

Estadual do Advogado; resolve suspender os prazos processuais dos processos físicos e 

eletrônicos em todo o Estado do Rio de Janeiro no dia 11 de agosto de 2022. As unidades do 

Poder Judiciário Estadual funcionarão em regime de expediente interno, sendo as medidas de 

caráter urgente atendidas pelos respectivos juízos. Ficam desmarcadas as sessões de 

julgamento e as audiências agendadas para o dia 11 de agosto de 2022, devendo as mesmas 

serem remarcadas para data oportuna. (Publicação 20.07.2022 - DJERJ, ADM, n. 209, p. 4.) 
 
Ato Executivo nº 102, de 09 de agosto de 2022 – Resolve prorrogar os prazos processuais 
dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento nos dias 
08 e 09 de agosto do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do 
serviço. (Publicação 10.08.2022 – DJERJ, ADM, n. 224, p. 4.) 
 
Ato Executivo nº 104, de 17 de agosto de 2022* - Resolve suspender os prazos processuais 
dos processos físicos e eletrônicos em trâmite no PJERJ, em que o Município do Rio de Janeiro, 
suas Autarquias, Fundações e Empresas Estatais sejam parte, no polo ativo e passivo, nos dias 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=291557&integra=1
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWxWS1JFMTZSVEpTUkZGMFVrVmFSazFUTURCTmVrVTBURlZKZUUxNlkzUk5ha1pEVWtSb1EwNVZSWHBPVkdzMA==&p=MQ==&tb=ZGVjcmV0byA0ODEyNCYjMDEzOw==
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=291568&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=291842&integra=1
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2Fbiblioteca%2Findex.asp%3Fcodigo_sophia%3D292429%26integra%3D1&data=05%7C01%7C%7C4224048e7a814852250c08da6992391d%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C637938374058595740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3gKJR3iB6SwHhaXgq4e%2BYeudFY00nccP6tEcyc3ZNmc%3D&reserved=0
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=292479&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=292454&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=292739&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=292854&integra=1
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15 a 19 de agosto de 2022. (Publicação 18.08.2022 - DJERJ, ADM, n. 230, p. 5.) 

* Republicado por ter saído com erro material no DJERJ do dia 18/08/2022, no caderno 
administrativo na fl. 05 (Publicação 31.08.2022 - DJERJ, ADM, n. 239, p. 3) 
 

SETEMBRO 
 
SÁBADOS: 03, 10, 17 e 24 
DOMINGOS: 04, 11, 18 e 25 
 
07 (quarta-feira) – 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.) 

 

Ato Executivo nº 114, de 15 de setembro de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais 
dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento no dia 14 

de setembro do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização do 

serviço. (Publicação 16.09.2022 – DJERJ, ADM, n. 11, p. 16) 

 

Ato Executivo nº 121, de 30 de setembro de 2022 – Resolve prorrogar os prazos 

processuais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento 

no dia 30 de setembro do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normalização 

do serviço. (Publicação 03.10.2022 - DJERJ, ADM, n. 22, p. 7). 

 

OUTUBRO 
 
SÁBADOS: 01, 08, 15, 22 e 29 
DOMINGOS: 02, 09, 16, 23 e 30  
 
12 (quarta-feira) - Dia de Nossa Sra. Aparecida - Lei Federal nº 6.802, de 30 de junho de 

1980. (Publicação 01.07.1980 – DOU-I)  

 

Ato Executivo nº 124, de 06 de outubro de 2022 - Resolve prorrogar os prazos processuais 

dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, para os órgãos que utilizam o MNI, 

com início ou vencimento no dia 06 de outubro do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil 

seguinte à normalização do serviço. (Publicação 07.10.2022 - DJERJ, ADM, n. 25, p. 4). 

 

Decreto nº 48.228, de 17 de outubro de 2022 – Dispõe sobre o expediente nas repartições 

públicas estaduais para a comemoração do dia do servidor público, e dá outras providências. 

(Publicação 18.10.2022 - DORJ-I, n. 194, p. 1.)  

 

Aviso TJ 134, de 25 de outubro de 2022 - Fica transferida a comemoração do dia do servidor 

público, do dia 28 de outubro de 2022 (sexta-feira) para o dia 14 de novembro de 2022 

(segunda-feira).  (Publicação – 26.10.2022 - DJERJ, ADM, n. 37, p. 3.) 

 

NOVEMBRO 
 
SÁBADOS: 05, 12, 19 e 26 
DOMINGOS: 06, 13, 20 e 27 
 
02 (quarta-feira) - Finados - 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.) 
 
 

15 (terça-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.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10607.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10607.htm
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=293304&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=293597&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=111346&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=111346&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=293735&integra=1
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFZSc1JGSkVTWGhSTUVsMFQxUlpORTE1TURCUFZHeEdURlZLUlU1cldYUlNha1UxVDBWT1JVNUVUa2RQUkVsNVRWUlpNazVxUlhsTlJFa3pUMEU5UFE9PQ==
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=294116&integra=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10607.htm
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10607.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10607.htm


   

 

 
Todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma a publicação do Diário Oficial.    

 

20 (domingo) – 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.) 

 

Decreto nº 48.228, de 17 de outubro de 2022 – Dispõe sobre o expediente nas repartições 

públicas estaduais para a comemoração do dia do servidor público, e dá outras providências. 

(Publicação 18.10.2022 - DORJ-I, n. 194, p. 1.)  

 

Aviso TJ 134, de 25 de outubro de 2022 - Fica transferida a comemoração do dia do servidor 

público, do dia 28 de outubro de 2022 (sexta-feira) para o dia 14 de novembro de 2022 (se-

gunda-feira).  (Publicação – 26.10.2022 - DJERJ, ADM, n. 37, p. 3.) 

 

Decreto nº 48.245, de 04 de novembro de2022 - Dispõe sobre o expediente nas repartições 

públicas estaduais nos dias em que a Seleção Brasileira de Futebol participar da Copa do Mundo 

FIFA catar 2022, e dá outras providências. 

 

Ato Executivo nº 134, de 09 de novembro de 2022 – Resolve suspender as atividades e os 

prazos processuais nos dias 24, 28 de novembro e 02 de dezembro de 2022 em todas as unida-

des do PJERJ. (Publicação – 10.11.2022 - DJERJ, ADM, n. 47, p. 5.) 

 

 

DEZEMBRO 
 
SÁBADOS: 03, 10, 17, 24 e 31 
DOMINGOS: 04, 11, 18 e 25 

 

Decreto nº 48.260, de 29 de novembro de 2022 - Dispõe sobre o expediente dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, nos dias de jogos da Seleção 

Brasileira de Futebol nas oitavas de final e fases seguintes da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, 

e dá outras providências. (Publicação – 30.11.2022 - DORJ-I, n. 222, p. 1.)  

 

Ato Executivo nº 138, de 30 de novembro de 2022 – Resolve suspender as atividades e os 

prazos processuais nos dias dos jogos do Brasil em todas as unidades do Poder Judiciário do 

Estado do Rio de Janeiro. (Publicação – 01.12.2022 - DJERJ, ADM, n. 58, p. 5.) 

 

08 (quinta-feira) - 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.) 

 

Ato Executivo nº 147, de 15 de dezembro de 2022 - Resolve prorrogar os prazos proces-

suais dos processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início ou vencimento nos 

dias 14 e 15 de dezembro do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à normali-

zação do serviço. . (Publicação – 16.12.2022 - DJERJ, ADM, n. 65, p. 4.)  

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

 
20 (terça-feira) a 31 (sábado) de dezembro de 2022 - Suspensão dos prazos processuais  

 

01 (domingo) a 20 (sexta-feira) de janeiro de 2023 - Suspensão dos prazos processuais  
 

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

 
25 (domingo) - 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.) 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/cd6452c69efb093e03256b2a0061e63d/80a541c3a5a9d63183256c7d0057bf25?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/cd6452c69efb093e03256b2a0061e63d/80a541c3a5a9d63183256c7d0057bf25?OpenDocument
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFZSc1JGSkVTWGhSTUVsMFQxUlpORTE1TURCUFZHeEdURlZLUlU1cldYUlNha1UxVDBWT1JVNUVUa2RQUkVsNVRWUlpNazVxUlhsTlJFa3pUMEU5UFE9PQ==
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=294116&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=294375&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=294449&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=294721&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=294728&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=294867&integra=1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25571cac4a61011032564fe0052c89c/7954a68a437095b983257dcf00599dda?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10607.htm
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=184645&integra=1
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