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10. Designação, antecipação e adiamento da AIJ: 
 
Na decisão de saneamento e organização do processo, o juiz deve 

designar data e hora da AIJ (art. 357, V, CPC). Referida 
audiência pode ainda ser designada em calendário processual 
estabelecido entre as partes e o juiz (art. 191, CPC).  

 
Se o juiz constatar urgência na solução da causa ou se houver 

eventual disponibilidade em sua pauta, pode determinar a 
antecipação da audiência, de ofício ou a requerimento das 
partes.   
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- Possibilidade de adiamento:  

CPC, art. 362. A audiência poderá ser adiada: 

I - por convenção das partes; 

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer 
pessoa que dela deva necessariamente participar; 

III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 
(trinta) minutos do horário marcado. 

§ 1o O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da 
audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução. 
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§ 2o O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas 
pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha 
comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao 
Ministério Público. 

§ 3o Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas 
acrescidas. 

 

CPC, art. 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o 
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a 
intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para 
ciência da nova designação. 
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- Algumas observações:  
 
- A ausência da testemunha dará ensejo ao adiamento da 

audiência se foi intimada e não compareceu; no entanto, se não 
foi intimada, o não comparecimento da testemunha só implica 
adiamento se houver justificação. Do contrário, a prova não será 
realizada, como se dela houvesse desistido tacitamente a parte.  

 
- Se o assistente técnico se ausenta sem justo motivo a audiência 

não será adiada.    
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- O atraso na entrega do laudo pericial pelo perito, que pode pedir 
prorrogação de seu prazo, poderá conduzir ao adiamento da 
audiência, bem como a demora na intimação das partes para se 
manifestarem sobre referido laudo.  

 
11. Unidade e continuidade da audiência:  
 
CPC, art. 365. A audiência é una e contínua, podendo ser 

excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou 
de testemunha, desde que haja concordância das partes. 
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Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da 
instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz 
marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, 
em pauta preferencial. 

 

Unidade: reside no fato de as atividades de conciliação, instrução, 
debate e julgamento estarem reunidas numa só audiência.  

 

Continuidade: reside na exigência de que toda a atividade de 
conciliação, instrução, debate e julgamento se concentre numa 
só sessão.   

 

 

 

  

 

 

 


