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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

NÚCLEO DE REGISTRO DE ESTRANGEIROS - NRE/DELEMIG/DREX/SR/PF/RJ
 

NOTIFICAÇÃO

 

                       Eu, Veronica Malheiros Teixeira, matr 6866, em 29 de abril de 2020, notifico o
cidadão VINCENT JEAN ALLARD, RNM F057491-T, com validade indeterminada, da instauração do
procedimento administrativo de perda da autorização de residência, com base nos artigos 137 e 138 do Decreto
nº 9199/17.

                      O referido processo foi instaurado com base em fatos identificados no contexto do IPL 0010/2018
- 91- UAIN/COR/SR/PF/RJ, relacionados à inserção de movimentos de entrada, ideologicamente falsos no
Sistema de Tráfego Internacional, encontrando desta forma, amparo legal no artigo 136, II do Decreto 9199/ de
20 de novembro de 2017, c/c o artigo 5º da Portaria Interministerial nº 6 de 8 de março de 2018 e da Portaria da
Direção Geral da Policia Federal nº 8166, de 21 de março de 2018 e publicada no Boletim de Serviço nº 56 de
22 de março de 2018.

                       Em obediência aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, faço saber que o termo inicial
para apresentação da defesa é de dez dias, a contar da data de hoje é a data de hoje, conforme art 2º, §1º da
Portaria Interministerial 8166, de 21 de março de 2018. O imigrante que, regularmente notificado, não
apresentar defesa será considerado revel, dando-se curso ao procedimento.

                       

Veronica Malheiros Teixeira
Agente de Policia Federal

Chefe do NRE/DELEMIG/DREX/DPF/SR/RJ
Matr 6866

 

Documento assinado eletronicamente por VERONICA MALHEIROS TEIXEIRA, Agente de Polícia Federal,
em 29/04/2020, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14590951 e o
código CRC 9A735B67.

Referência: Processo nº 08460.004611/2019-30 SEI nº 14590951
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