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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MESP - POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL EM SÃO PAULO
DELEMIG/SWPF/SP

TERMO DE NOTIFICAÇÃO
DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL DE EXPULSÃO
(EXPUS.SAÍDA EM LOCAL. INCERTO E IGNORADO)

RICARDO CARRIEL DE OLIVEIRA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula

C

n' 9.677. lotado e em exercício na SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA
FEDERAL EM SÃO PAULO nestacidadede São Paulo/SP,no uso de suasatribuiçõeslegais,
l:AZ.SABER a ANDREA PAOLA MENDEZ, filha de Nelly Mendez, nascida aos 19/03/1982
na Colombia, atualmente em local incerto e não sabido, que foi instauradoInquérito Policial
de Expulsão n.' 179/2017-7

DELEMIG/SR/PF/SP em trâmite na /SR/PF/SP, localizada na R.

jugo D'Antola, n.' 95, 4' andar,Lapade Baixo, São Paulo/SP,paraefeito de sua expulsãodo
território nacional, nos termos do artigo 70 da Lei n.' 6.815/80, alterada pela Leí n.' 6.964/81,

a teor do artigo 4' da Portaria Ministerial n.' 557, de 04/10/88,em virtude da existênciade
sentençapenal condenatóriaproferida pela Justiça Publica em seu desfavor, nos autos do
Processo Criminal n.' 0006018-55.2016.8.26.0041, ficando desde já NOTIFICADA

que, em

virtude de remanescer ignorado o seu paradeiro no território brasileiro, deverá comparecer em

até lO (dez) dias, a contar da data da publicação desta notificação em nossosítio eletrânico,
de segunda a sexta-feira, das 9 h às 17 h, nesta Delegada, para realização de seu Auto de

QualiHlcação
e Interrogatóriono interessedo Inquéritode Expulsãosupradito,sob penade
revelia. Frustrado Q seu comparecimento, bica a expulsando também cientificada de que na

ausênciade indicaçãode advogadoprivadode sua livre escolha,e apresentação
da
correspondente defesa técnica escrita no prazo ]egal de lO (dez) dias, será o presente feita
submetido à atuação da Defensoria Pública da União para prestar-lhe assistênciajurídica
gratuita, a quem incumbira a apresentaçãoda correspondentedefesatécnica escrita no bojo do
respectivo feito, servindo a publicação da presente notinjcação como válida para todos os aios do

procedimentoem curso. Lavradoaos 12 dc abril de 2019 , vai devidamenteassinadopela
autoridade policial e por mim, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Polícia Federal, Classe
Especial, Matrícula n.' 14;28)/ que o lavrei
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