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Provimento n° 06/2008  
 
 
 
 

Ementa: Autoriza o Diretor do 
Fórum a adotar providências processuais 
em casos de ausências de magistrados 
junto à respectiva vara. 

 
 

O Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral de Justiça, 
no uso das atribuições conferidas pelo artigo 9°, III, do 
Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça, 
associado ao artigo 35 do Código de Organização Judiciária 
do Estado de Pernambuco, e 

 
Considerando as normas constitucionais que 

garantem e valorizam o princípio do juiz natural; 
 

Considerando a possibilidade de que, eventualmente, 
o juiz titular, substituto e/ou auxiliar responsável pela vara, 
não se encontre no fórum da respectiva comarca; 

 
Considerando que um magistrado não pode atuar 

validamente em processo sobre o qual não possui 
competência ordinária, exceto quando estiver devidamente 
certificada a ausência do juiz competente; 

 
Considerando a necessidade de que certos atos 

processuais sejam realizados com urgência máxima e 
 



Considerando, por fim, a dificuldade por vezes 
enfrentada por advogados e partes para obterem as 
respectivas certidões das secretarias das varas comprovando 
a mencionada ausência; 

 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º. Nos casos em que o magistrado titular, 
substituto e/ou auxiliar responsável por qualquer vara não 
se encontre no fórum da respectiva comarca, poderá o 
advogado ou a parte requerer a respectiva certidão às 
secretarias a fim de que o processo seja encaminhado ao 
magistrado que deverá agir em substituição automática. 

 
Art. 2º Caso o advogado ou a parte prefiram, na 

hipótese da ausência a que se refere o art. 1º, poderão 
dirigir-se ao Diretor do Fórum da respectiva comarca para 
que este adote as providências necessárias a que o 
magistrado competente atue no feito. 

 
§1º. O Diretor do Fórum diligenciará no sentido de 
verificar a ausência do magistrado e, nesse caso, 
despachará nos autos determinando que o substituto 
automático adote as providências processuais que 
entenda cabíveis. 
 
§2º. Caso os autos do processo não se encontrem com 
o advogado ou a parte, o Diretor do Fórum requisitá-
lo-á na respectiva secretaria. 
 
§3º. O Diretor do Fórum, na hipótese do §1º, deverá 
seguir rigorosamente a ordem legal de substituição 
automática, não podendo, em nenhum caso, preterir o 
primeiro substituto presente. 

 
Art. 3º. O Diretor do Fórum comunicará mensalmente 

ao Corregedor Geral da Justiça as providências que tiver de 
adotar em função do cumprimento deste Provimento, 
indicando o nome dos magistrados ausentes e as varas pelas 
quais respondem. 

 



Parágrafo Único – o Diretor do Fórum enviará a 
comunicação a que se refere o caput até o décimo dia 
útil do mês subseqüente. 

 
 

Art. 4° – O presente Provimento entra em vigor a 
partir do momento da respectiva publicação. 

 
 

Recife, 18 de abril de 2008. 
 
 
 

Desembargador José Fernandes de Lemos 
Corregedor Geral da Justiça. 

 
 

Observação: Aprovado pelo Conselho da Magistratura, em 
sessão realizada no dia 24.04.2008. 
 
  


