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EDITAL Nº 01/2017

O Corregedor Regional da Justiça do Trabalho da 5ª Região, Desembargador do
Trabalho ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

FAZ SABER aos interessados em geral, especialmente partes e advogados, que
realizará correição ordinária nos  meses  de  março e  abril de 2017 nos órgãos  de primeira
instância abaixo discriminados:

ÓRGÃO PERÍODO
Vara do Trabalho de Barreiras 07 (a partir das 09:00h) a  09 de março

de 2017 
38ª Vara do Trabalho de Salvador 13 (a partir das 09:00h) a 15 de março

de 2017 (até 11:00h)
27ª Vara do Trabalho de Salvador 15 (a partir das  11:00h) a  17 de  março

de 2017
26ª Vara do Trabalho Salvador 20 (a partir das 09:00h) a  22 de março

de 2017 (até 11:00h)
32ª Vara do Trabalho de Salvador 22 (a partir das 11:00h) a 24 de março

de 2017
1ª Vara do Trabalho de Ilhéus 27 (a partir das 09:00h) a  29 de  março

de 2017 (até 11:00h) 
2ª Vara do Trabalho de Ilhéus 29 (a partir das  11:00h)  a 31 de março

de 2017
21ª Vara de Trabalho de Salvador 04 (a partir das 09:00h) a 06 de abril de

2017 
Vara do Trabalho de Irecê 18 (a partir das 09:00h) a 20 de abril de

2017
Vara do Trabalho de Eunápolis 24 (a partir das 09:00h) a 26 de abril (até

12h)
Vara do Trabalho de Porto Seguro 26 (a  partir  das  13h)  a  28 de abril  de

2017

FAZ SABER QUE, durante o período correcional:

- ficam  convocados os Magistrados em exercício na Unidade,  para  que se
façam presentes;

-  todos os prazos processuais ficarão suspensos, exceto os de pagamento e os
dos Processos Judiciais Eletrônicos (PJE);

- as audiências designadas serão realizadas normalmente, devendo ser
disponibilizado o atendimento necessário aos processos constantes da pauta;
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FAZ SABER que os autos eletrônicos ficarão indisponíveis para tramitações na
Vara durante todo o período de correição, exceto para realização de pagamentos e audiências.

FAZ SABER, ainda, que estará à disposição dos senhores advogados, partes e
quaisquer interessados, para tratar de questões atinentes aos serviços dos órgãos sob
correição, em horário a ser agendado com a equipe de correição.  

O presente Edital deverá ser afixado e publicado na forma da lei.

                          Salvador, 11 de janeiro de 2017

ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA
Desembargador do Trabalho

Corregedor Regional
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