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Ementa: Dispõe sobre a remarcação de 
audiências adiadas em decorrência da 
ausência de magistrado ou de feriados 
não previstos em lei, antecipações ou 
inversões de expedientes forenses. 

 
 
 

O Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, 
Desembargador José Fernandes de Lemos, 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 o elevado número de audiências realizadas 

por cada unidade jurisdicional do primeiro grau de jurisdição; 
 

Considerando que os juízos organizam e realizam tais 
audiências a partir de uma pauta preestabelecida; 

 
Considerando que normalmente as audiências não 

realizadas, independentemente do motivo, serão remarcadas para 
data que se encontra no fim da respectiva pauta; 

 
Considerando que essa situação traz evidentes e 

injustificados prejuízos às partes que recorrem ao Poder Judiciário 
para dirimir seus conflitos; 

 
Considerando que as partes não podem ser prejudicadas 

por uma situação a que não deram causa; 
 

Considerando, finalmente, por analogia, o disposto no 
parágrafo único do artigo 95 do Código de Organização Judiciária 
do Estado de Pernambuco – Lei Complementar nº 100, de 
21.11.07; 

 



R E S O L V E 
 
 

Art. 1º. As audiências imprescindíveis à instrução 
processual deverão ser realizadas rigorosamente nas datas e 
horários anteriormente designados. 

 
Art. 2º. Caso a audiência não se realize no horário e data 

estabelecidos, em virtude da ausência de magistrado ou da 
ocorrência de feriado legal não previsto anteriormente, deverá ser 
designada nova data em prazo não superior a 30 dias, contados a 
partir do adiamento. 

 
Parágrafo único. Esse prazo poderá ser prorrogado por, no 
máximo, mais 30 dias, desde que por motivo de força maior 
devidamente justificado nos autos pelo magistrado 
responsável pelo juízo. 

 
Art. 3º. O disposto no artigo 2º aplica-se também nos casos 

de adiamento de audiências decorrentes de qualquer modificação 
no expediente forense. 

 
Art. 4º. As citações, intimações e notificações das partes 

para a nova data da audiência seguirão as normas estabelecidas 
pela legislação processual. 

 
Art. 5º. O disposto nesse provimento não dispensa as 

exigências estabelecidas do Provimento nº 16/2008 da 
Corregedoria Geral da Justiça. 

 
Art. 6º. O presente Provimento entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

Recife,  09 de outubro de 2008. 
  
 
 

Desembargador José Fernandes de Lemos 
Corregedor Geral da Justiça. 

 
 

Observação: Aprovado pelo Conselho da Magistratura, em sessão realizado no 
dia 09 de outubro de 2008. 


