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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

EDITAL

A DRª. CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA, JUÍZA FEDERAL DA
12ª VARA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, NA FORMA DA LEI,

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Juiz Federal, em
13/05/2021, às 20:15 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
12944035 e o código CRC 58E20701.

 

FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento do presente edital que, em cumprimento ao art. 13, III e VIII, da Lei
n. 5.010, de 30/05/1966, ao art. 96 e seguintes do PROVIMENTO/COGER n. 10126799, de 20/04/2020, serão
inspecionados os serviços afetos à 12ª Vara, localizada na Rua Domingos Marreiros, n. 598, 2º andar, Bairro
Umarizal, Belém-PA, no período de 07 de junho a 11 de junho de 2021, com início previsto para as 09 horas do dia
07 de junho de 2021 e término às 16 horas do dia 11 de junho de 2021. 
No período da inspeção estarão suspensos os prazos, e não haverá expediente destinados às partes, sem, entretanto,
haver interrupção da distribuição, devendo o juiz federal ou o juiz federal substituto conhecer de pedidos urgentes
destinados a evitar perecimento de direitos ou a assegurar a liberdade de locomoção e de qualquer outra situação que
recomende sua atenção imediata, e pode, em tais situações, atender partes e realizar audiências, assim como receber
reclamações. 
A apresentação de reclamações das partes pertinentes aos serviços judiciários podem ser encaminhadas diretamente
ao juízo por meio do correio eletrônico da unidade 12vara.pa@trf1.jus.br. 
Ficam convidados os representantes do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, da
Defensoria Pública da União e da Advocacia Geral da União no Estado do Pará, para que acompanhem a instalação, o
desenvolvimento e o encerramento dos trabalhos. 
Os membros da Procuradoria da República, da Advocacia Geral da União – AGU, da Defensoria Pública da União,
da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, bem como as partes e qualquer interessado em tratar de assunto
relacionado à inspeção deverão encaminhar e-mail (12vara.pa@trf1.jus.br) para o juízo federal, indicando nome
completo e endereço eletrônico, considerando que o atendimento será realizado através do Microsoft Teams 
O presente edital deve ser publicado na imprensa oficial. Expedido nesta cidade de Belém, em 13 de maio de 2021.
Eu, Leila de Nazaré Chaves Alves, Diretora de Secretaria, subscrevo.

 

 

CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA 
Juíza Federal da 12ª Vara/PA
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