JUSTIÇA FEDERAL
seção judiciária do pará - 2ª vara federal

PROCESSO N. 1003314-13.2017.4.01.3900

- Defiro o pedido do MPF (ID: 5320257):
1) Expeçam-se mandados de notificação e intimação para os requeridos Duciomar Gomes da
Costa, Ilza Baia Pereira e Elaine Baia Pereira nos endereços diligenciados nos mandados juntados em
20/02/2018, tendo em vista que os requeridos estavam viajando para São Paulo, bem como no endereço
informado pelo MPF na referida petição.
2) Expeçam-se mandados de notificação e intimação dos requeridos Adriano Andrey
Carreira Nunes e Metrópole Construção e Serviços de Limpeza Ltda.
3) Considerando a manifestação do MPF quanto ao requerido Célio Araújo de Souza, o
qual se encontra com mandado de prisão em aberto, portanto, em local incerto e não sabido, proceda-se a sua
notificação por edital.

- Ademais, verifico que Rui Afonso Vinagre foi intimado (ID: 4596904 em 22/02/2018) a apresentar
os documentos determinados na decisão proferida em 13/02/2018 ID: 4465541e até a presente data não
cumpriu a determinação, assim, intime-se o MPF a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias sobre o
descumprimento da ordem judicial.
- Mantenho a decisão proferida em 15/02/2018 por seus próprios fundamentos.
- Cumpra-se a decisão do E. TRF 1ªRegião, observando que nestes autos os valores
bloqueados perfazem a importância irrisória de R$ 3.402,24 da requerida Andrade Gutierrez Engenharia S/A
(ID: 4524040 em 19/02/2018), o que não inviabiliza o desenvolvimento de suas atividades regulares, sendo
certo que para o desbloqueio a empresa demandada deverá comprovar no bojo da presente demanda a
necessidade de movimentação de ativos financeiros para o pagamento de despesas cotidianas (ID 5210993).
- Intime-se.

Belém/PA, 05/06/2018.
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Hind G. Kayath
Juíza Federal da 2ª Vara
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