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AP 5749-90.2015.4.01.3400
 

SENTENÇA
TIPO D

 

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação penal pública 

incondicionada em desfavor  de  LIS DE OLIVEIRA,  devidamente qualificada, 

imputando-lhe a prática da infração prevista no artigo 334-A, do Código Penal.

A inicial acusatória noticia o seguinte: 

“(...)  No dia  13/02/2013,  a  denunciada  LIS  DE OLIVEIRA 
importou para consumo pessoal, 06 (seis) sementes de maconha da 
empresa  SPORT  SUPLEMENT,  com  endereço  declarado  P.O 
BOX 16422, The Hague 25000 BK, na Holanda, mediante compra 
pelo sítio da internet denominado ‘Cogumelo Mágico’, conforme faz 
prova a fatura do cartão de crédito VISA de sua titularidade (fl. 
90/SR/DPF/DF),  bem como os envelopes/papéis  referentes ao 
remetente e destinatário da encomenda RR610235228 NL (fl. 07). 
(...)”

Este juízo determinou o arquivamento do feito e aplicando o artigo 28, do 

CPP, remeteu os autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão/MPF (fls. 96/99). 

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão/MPF designou outro membro do 

parquet para oferecimento da denúncia (fls. 102/106). 

A denúncia foi recebida em 15.09.2015 (fl. 116).

Regularmente citada, a denunciada Lis de Oliveira apresentou resposta à 

acusação (fls. 119/128). 
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Por não vislumbrar elementos a justificar a absolvição sumária, foi mantido 

o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 

132/134).

Foi realizada a audiência em 30.03.2017, fls. 239 e 274, na qual foi ouvida a 

testemunha Hugo Garcia,  bem como realizado o interrogatório da acusada (fls.  

170/172, inclusive mídia). 

Na fase do art. 402 do CPP, o MPF nada requereu. 

A defesa juntou os documentos constantes às fls. 181/203.

Em alegações finais, o Ministério Público Federal pugnou pela condenação 

da acusada pela prática do crime descrito no artigo 334-A, do Código Penal (fls. 

205/206), por entender sobejamente comprovas a autoria e materialidade delitiva.

A defesa postulou pela não incidência do artigo 334-A, pois à época dos 

fatos tal delito não era previsto neste dispositivo (fls. 209/215). 

Em alegações finais, a defesa requereu, em síntese, absolvição da acusada e 

subsidiariamente a nulidade dos atos processuais praticados, em razão da incidência 

de norma posterior ao fato. 

Eis o relato dos fatos.

DECIDO.

2. A Constituição Federal em seu artigo 5º, XL, assegura a irretroatividade 

da lei penal, salvo para beneficiar o réu.  
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A denúncia aponta como data do cometimento do delito o dia 13.02.2013, 
data da fiscalização da mercadoria. 

Para a consumação do delito de contrabando deve-se analisar o local da 

entrada ou saída da mercadoria, o que, no caso ocorreu mediante fiscalização de 

rotina  dos  Correios  e  da  Receita  Federal,  aplicando-se  então  o  entendimento 

abaixo: 

"Há  vozes,  e  de  bom  tempo,  por  exemplo,  a  de 
Fragoso  nas  Lições,  segundo  as  quais,  se  a  importação  ou 
exportação  se  faz  através  da  alfândega,  o  crime  somente  estará 
consumado  depois  de  ter  sido  a  mercadoria  liberada  pelas 
autoridades ou transposta a zona fiscal" (STJ, HC 120.586/SP, 6ªT., 
j. 05/11/2009);

Nesta data,  ainda vigorava a  redação antiga do artigo 334,  do Código 

Penal,  em que ambos os crimes (contrabando e descaminho) eram previstos no 

mesmo dispositivo e apenados com pena de 1 a 4 anos. 

A denúncia foi oferecida em 2015, imputando a conduta disposta no artigo 

334-A, cuja redação foi dada pela Lei nº 13.008/2014, publicada em 27.6.2014. 

Desse modo, vê-se que capitulação atribuída ao fato é de norma posterior 

ao seu cometimento, ferindo também o princípio da anterioridade da lei penal.

Isso posto,  pertinente invocar o disposto no artigo 383 do Código de 
Processo  Penal,  de  modo  a  adequar  a  prestação  jurisdicional  persecutória  do 

Estado aos  fatos  narrados  na  denúncia,  sendo certo  que  esse  ajustamento não 

acarreta qualquer prejuízo para a defesa do réu, que, como se sabe, se defende dos 
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fatos a eles imputados e não da capitulação jurídica conferida na peça inicial.

Desse modo, promovo, a emendatio libelli para considerar a denunciada Lis de 

Oliveira como incursa nas penas previstas no artigo 334, do Código Penal, antes do 

advento da Lei nº 13.008/2014. 

Com efeito, promovido o acertamento da capitulação jurídica dos fatos não 

se  faz  necessária  a  declaração  de  nulidade  de  qualquer  dos  atos  processuais  já 

praticados. 

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência do Egrégio TRF da 4ª Região:

EMENTA: PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  EMENDATIO 
LIBELLI.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  INOCORRÊNCIA. 
ARTIGO  313-A  DO  CÓDIGO  PENAL.  ESPECIALIDADE. 
SUJEITO  ATIVO.  MATERIALIDADE,  AUTORIA  E  DOLO 
COMPROVADOS.  CONDENAÇÃO.  DOSIMETRIA. 
CULPABILIDADE.  PERSONALIDADE.  MOTIVOS  DO  CRIME. 
CONSEQUÊNCIAS.  VETORIAIS  NEUTRAS.  REDUÇÃO  DA 
PENA-BASE.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  SÚMULA  231  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  SUBSTITUIÇÃO  POR 
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1.  É da máxima do Direito 
Processual  Penal  que  o  réu  se  defende  dos  fatos,  ou  seja,  tendo  a 
denúncia imputado de forma adequada as condutas praticadas, pode ficar 
a cargo do juiz a sua definição jurídica. Assim, a emendatio libelli não 
carece de novo prazo para a defesa apresentar impugnação, não havendo 
cerceamento de defesa uma vez que os fatos estão, desde a peça exordial, 
especificados nos autos. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2. 
"Diante  do conflito  aparente  de normas entre  as condutas tipificadas 
pelos arts.  171 e 313-A do Código Penal,  prevalece o enquadramento 
pelo  delito  de  inserção  de  dados  falsos  em  sistema  de  informações 
quando se trata de a ação de obter vantagem indevida, em detrimento da 
entidade  autárquica,  utilizando-se,  para  tanto,  dos  sistemas 
informatizados  da  Administração  Pública".  (EINUL  5010602-
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16.2010.404.7000, 4ª Seção, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, 
disponibilizado  na  plataforma  eletrônica  em  27-02-2012)  (...)  (TRF4, 
ACR 5003950-77.2010.404.7001,  OITAVA TURMA, Relator  VICTOR 
LUIZ DOS SANTOS LAUS, juntado aos autos em 18/12/2013)

3. Ausentes  outras  questões  preliminares,  reputo  que  concorrem  os 

pressupostos processuais objetivos e subjetivos. 

O  pedido  é  juridicamente  possível  porque  a  conduta  atribuída  assume 

relevância  no campo da tipicidade penal.  A lide é subjetivamente pertinente.  O 

interesse processual decorre da adequação da via processual eleita e da imanente 

necessidade do processo para a aplicação de qualquer coerção de natureza penal. 

Estão presentes as condições da ação.

Não  vislumbrando  nulidades  no  feito,  sendo  que  a  presente  relação 

processual obedeceu às condições da ação e aos pressupostos processuais, ingresso 

no exame do mérito. 

4.  Pesa contra a denunciada a conduta prevista no artigo 334, do Código 

Penal, antes do advento da Lei nº 13.008/2014. 

O referido dispositivo legal assim previa:

Contrabando ou descaminho
"Art.  334  Importar  ou  exportar  mercadoria  proibida  ou  iludir,  no 

todo  ou  em  parte,  o  pagamento  de  direito  ou  imposto  devido  pela 
entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.
(...)."

No presente caso, imputa-se a acusada a conduta descrita na primeira parte 
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do  dispositivo  supracitado,  ou  seja,  contrabando,  consistente  no  fato  de  ter 

importado mercadoria proibida. 

O  tipo  penal  do  artigo  334,  do  Código  Penal  confere  proteção  à 

Administração Pública e em se tratando de contrabando protege-se ainda interesse 

relacionado à saúde e à segurança pública. 

A conduta típica consiste em importar ou exportar mercadoria proibida, 

tratando-se de norma penal em branco.

O  tipo  subjetivo  é  o  dolo,  caracterizado  pela  vontade  de  importar  ou 

exportar mercadoria proibida. Não há previsão de elemento subjetivo especial e 

nem de forma culposa.

Feitas essas considerações doutrinárias, passo ao exame do caso concreto. 

5. A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos pelas 

sementes  apreendidas,  bem como pelo  laudo pericial,  o  qual  concluiu  que  (fls. 

36/43): 

"(...)  Quanto à sua natureza, os materiais vegetais questionados foram 
examinados  sob ampliação,  sendo considerados  propágulos  vegetais  e 
cuja descrição morfológica é compatível  com a de frutos aquênios da 
espécie  Cannabis  sativa  Linneu  (conhecida  popularmente  como 
maconha)  (...)”.  (Laudo  de  Perícia  Criminal  nº  3983/2013,  fl.  41  – 
Quesito 01).
 

Destacam-se  ainda  o  Auto de  Apresentação e  Apreensão,  bem como o 

comprovante de endereçamento das sementes (fls. 06/07). 

6. Em que pese a comprovação da materialidade delitiva, considero que o 
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alicerce probatório quanto à autoria não é suficiente para a prolação de decreto 

condenatório,  uma  vez  que  os  elementos  carreados  nos  autos  não  permitem 

afirmar sobre a efetiva prática de conduta criminosa pela acusada, pelo contrário, 

demonstram que de fato ela não praticou a conduta. 

A testemunha da acusação, em juízo, assevera não se recordar deste caso 

específico, mas detalha como são realizadas as operações (mídia fl. 172). 

Como demonstra a instrução processual, desde o início, a acusada sustenta 

a versão de que não adquiriu as sementes de maconha que lhe foram remetidas do 

exterior.

Vejamos o depoimento prestado no inquérito policial: 

(...) QUE perguntado à declarante se realizou compra de substância 
entorpecente  por  meio  da  internet,  informa  que  de  fato  realizou  a 
compra por meio de um sítio  na internet  de três objetos:  papel  para 
cigarro  artesanal,  moedor  elétrico  de  tabaco  e  uma  camiseta  com 
ilustração  que  faz  referência  a  um cigarro  artesanal;  QUE neste  ato 
fornece cópia em três laudas que dá conta da referida compra, a qual 
deu-se em meado de fevereiro de 2013; QUE não realizou compra de 
sementes de maconha ou qualquer substância entorpecente pela internet 
ou quaisquer outros meios; QUE após receber a intimação, retornou ao 
sitio  em  que  havia  realizada  a  compra  e  solicitou  que  lhe  fosse 
confirmado o que de fato havia comprado, conforme já descrito, o que 
foi  feito,  de  acordo  com  a  resposta  contida  em  uma  das  laudas  do 
documento impresso que ora oferece cópia; 

A autoridade  policial  sequer  indiciou  a  acusada,  consoante  se  extrai  do 

relatório de fls. 44/46:

(...)  Diante  desse  quadro,  seria  absolutamente  desproporcional  um 
eventual indiciamento do suposto destinatário pela prática do crime de 
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narcotráfico transnacional, cuja pena em abstrato é de reclusão de 5 a 15 
anos, acrescida de 1/6 a 2/3 em razão da internacionalidade. (...) 

Em juízo, durante seu interrogatório a acusada sustenta a mesma versão 

(mídia fl. 172) de que não efetuou a compra das sementes de maconha, afirmando 

ainda a prática comum dos sites holandeses de enviarem como ‘brinde’ sementes da 

droga. 

A fim de atestar sua versão dos fatos, a acusada estabeleceu contato com o 

site em que efetuou a compra indagando-lhe o que,  de fato,  teria adquirido,  lhe 

sendo respondido o seguinte (fls. 84/86): 

“(...) Bulldog Rolling Paper
Aluminium electric chopper
Mr Stroned t-shirt (...)”

Nos itens supracitados, descritos pelo site, não consta quaisquer menção as 

sementes  de  maconha,  que  se  encontravam  no  pacote  apreendido  (fl.  06), 

corroborando com a versão da acusada.

Destaca-se que tal material probatório está acostado aos autos desde a fase 

investigativa  e  mesmo  mencionando  pela  acusada,  em  seu  interrogatório,  as 

mensagens de fls. 84/86 não foram contestadas quanto à eventual necessidade de 

prova pericial. 

Como relatado pela acusada, o site em que efetuou a compra dos utensílios 

tabagistas saiu do ar. 

Assim,  a  documentação  juntada,  na  fase  do  artigo  402,  do  CPP  (fls.  
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181/203),  contendo  inclusive  tradução  juramentada  realizada  por  tradutor  de 

matrícula 551/JUCEPAR, confirma a versão sustentada pela acusada desde o início, 

na medida em que comprova ser prática habitual de sites holandeses, semelhantes ao 

que a acusada efetuou a compra, o fornecimento de sementes de maconha como 

brindes pelas aquisições realizadas. 

Dentre vários, destaco os seguintes trechos: 

(...)  Se  você fizer  seu pedido conosco,  é  grande  a  chance de você 
ganhe sementes de Cannabis grátis.

Até um máximo de 6 sementes grátis. (...) (fl. 183).

Diante  disso,  verifica-se  pelo  conjunto  probatório  que  a  acusada  não 
importou as sementes de maconha, pois  não adquiriu as referidas sementes de 

forma voluntária, tão pouco consentiu com o seu envio. 

Portanto, conclui-se que a acusada não concorreu para a prática do crime 

de contrabando previsto no artigo 334, do Código Penal, antes da vigência da Lei 

nº 13.008/2014 impondo-se a sua absolvição, nos termos do art. 386, IV, do 
Código de Processo Penal.

7. Uma vez comprovada a não aquisição das sementes de maconha não há 

que se falar na prática do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, já que 

não houve por parte da acusada a prática de qualquer dos núcleos do referido tipo 

penal.

Art.  28.  Quem adquirir,  guardar, tiver em depósito, transportar ou 
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 
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seguintes penas: 
 

8. Ademais,  ainda  que  fosse  o  caso  de  autoria  comprovada,  existem 

julgados que considera o fato de importar algumas poucas sementes de maconha 

como fato atípico.

Com se  vê,  foi  atribuída  na  denúncia  a  importação  de  apenas  6  (seis) 

sementes de maconha. 

Tal conduta, guiando-se pelo parâmetro da proporcionalidade, não é capaz 

de causar lesividade aos bens jurídicos tutelados, no caso a saúde pública. 

Vejamos como já decidiu o eg. TRF da 1ª Região: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL 
DE  DROGAS.  DENÚNCIA.  SEMENTES.  CANNABIS  SATIVA 
LINNEU  (MACONHA).  PERÍCIA.  THC.  CONTRABANDO. 
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  APLICÁVEL.  RECURSO 
NÃO PROVIDO.  1.  A importação e  posse  da semente de maconha 
consistem em ato meramente preparatório, não podendo ser considerado 
fato típico caracterizador do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois a 
semente em si não apresenta o princípio ativo  tetrahidrocanabinol (THC) 
em sua composição e não tem qualidades químicas que, mediante adição, 
mistura,  preparação  ou  transformação  química,  possam  resultar  em 
drogas ilícitas.  2. Ainda que se equiparasse a preparação de drogas à sua 
produção, a quantidade da semente apreendida (04 unidades) demonstra 
que a intenção do agente era o plantio para consumo pessoal e não para 
o tráfico.  3. Não configuração do tipo penal previsto no art. 28, § 1º, da 
Lei 11.343/2006, na forma tentada (art. 14, II, do CP). As penas do art. 
28 da Lei 11.343/2006, na prática, não comportam combinação com o 
art.  14,  parágrafo  único,  do  Código  Penal.  4.  A  importação  de 
sementes não inscritas no Registro Nacional de Cultivares (RNC), 
como no caso em tela, configura, em tese, o crime de contrabando, 
que  tipifica  a  importação  e  a  exportação  de  mercadorias 
proibidas.  5. Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, 
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importação de 04 (quatro) sementes de maconha e inexpressiva 
violação aos bens jurídicos tutelados pela proibição da importação 
das  referidas  sementes  (saúde e  incolumidade pública),  não  há 
como afastar a incidência do princípio da insignificância, sob pena 
de  punir  condutas  que,  não  obstante  formalmente  típicas,  não 
causam  lesão  ao  bem  jurídico  protegido  pela  norma  penal.  6. 
Recurso não provido. 

(RSE 0008404-33.2014.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADORA 
FEDERAL  MONICA  SIFUENTES,  TERCEIRA  TURMA,  e-DJF1 
p.3253 de 04/09/2015) (destaquei).

Na  linha  de  entendimento  da  atipicidade  vem  decidindo  o  Supremo 

Tribunal  Federal,  consoante se  extrai  dos  trechos do HC 143.798/SP,  que teve 

como relator o Ministro Roberto Barroso:

“(...)  10.  O Plenário  do  Supremo Tribunal  Federal  iniciou,  no  dia 
20.08.2015, o julgamento do RE 635.659-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
em que se discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, 
no ponto em que se criminaliza o porte de pequenas quantidades de 
entorpecentes para uso pessoal.

11.  Na oportunidade,  votei  pelo provimento do extraordinário,  em 
voto assim ementado:

‘Direito Penal. Recurso Extraordinário. art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 
Inconstitucionalidade  da  Criminalização  do  Porte  de  Drogas  para 
Consumo Pessoal. Violação aos Direitos à Intimidade, à Vida Privada e à 
Autonomia, e ao Princípio da Proporcionalidade. 

A descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal é 
medida constitucionalmente legítima, devido a razões jurídicas e 
pragmáticas.

Entre as razões pragmáticas, incluem-se (i) o fracasso da atual 
política de drogas, (ii) o alto custo do encarceramento em massa 
para a sociedade, e (iii) os prejuízos à saúde pública. As razões 
jurídicas que justificam e legitimam a descriminalização são (i) o 
direito  à  privacidade,  (ii)  a  autonomia  individual,  e  (iii)  a 
desproporcionalidade  da  punição  de  conduta  que  não  afeta  a 
esfera jurídica de terceiros, nem é meio idôneo para promover a 
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saúde pública.
Independentemente  de  qualquer  juízo  que  se  faça  acerca  da 

constitucionalidade da criminalização, impõe-se a determinação de um 
parâmetro  objetivo  capaz  de  distinguir  consumo pessoal  e  tráfico  de 
drogas.  A  ausência  de  critério  dessa  natureza  produz  um  efeito 
discriminatório, na medida em que, na prática, ricos são tratados como 
usuários e pobres como traficantes.

À  luz  dos  estudos  e  critérios  existentes  e  praticados  no  mundo, 
recomenda-se  a  adoção  do  critério  seguido  por  Portugal,  que,  como 
regra geral, não considera tráfico a posse de até 25 gramas de Cannabis. 
No tocante ao cultivo de pequenas quantidades para consumo próprio, o 
limite proposto é de 6 plantas fêmeas. 

Os critérios indicados acima são meramente referenciais, de modo que 
o  juiz  não  está  impedido  de  considerar,  no  caso  concreto,  que 
quantidades superiores de droga sejam destinadas para uso próprio, nem 
que quantidades inferiores sejam valoradas como tráfico, estabelecendo-
se  nesta  última  hipótese  um ônus  argumentativo mais  pesado  para  a 
acusação e órgãos julgadores. Em qualquer caso, tais referenciais deverão 
prevalecer até que o Congresso Nacional venha a prover a respeito.

Provimento do recurso extraordinário e absolvição do recorrente, nos 
termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Afirmação, em 
repercussão geral, da seguinte tese: “É inconstitucional a tipificação 
das  condutas  previstas  no  artigo28  da  Lei  no  11.343/2006,  que 
criminalizam o porte de drogas para consumo pessoal. Para os fins 
da  Lei  nº  11.343/2006,  será  presumido  usuário  o  indivíduo  que 
estiver em posse de até 25 gramas de maconha ou de seis plantas 
fêmeas.  O juiz  poderá  considerar,  à  luz do caso  concreto,  (i)  a 
atipicidade de condutas que envolvam quantidades mais elevadas, 
pela destinação a uso próprio, e (ii) a caracterização das condutas 
previstas no art.  33 (tráfico) da mesma Lei mesmo na posse de 
quantidades  menores  de  25  gramas,  estabelecendo-se  nesta 
hipótese um ônus argumentativo mais pesado para a acusação e 
órgãos julgadores.”

12.  Muito embora tenha ocorrido a  suspensão do julgamento 
(diante do pedido de vista do Ministro Teori Zavascki), penso que 
o  pronunciamento  da  Corte  pode  interferir  na  solução  deste 
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habeas corpus.
13.  No  caso  de  que  se  trata,  o  paciente,  primário,  está  sendo 

processado por importar, pela internet, 14 sementes de maconha, ao que 
tudo indica, para uso próprio. De modo que se me afigura plausível a 
alegação de que a conduta praticada pelo paciente se amolda, em tese, ao 
artigo  28  da  Lei  de  Drogas.  Dispositivo  cuja  constitucionalidade  está 
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

14.  Diante  do  exposto,  considerando  as  particularidades  da  causa, 
sobretudo a  reduzida  quantidade  de substâncias  apreendidas,  defiro  a 
liminar  para  suspender  a  tramitação  da  ação  penal  na  origem.  (...)’. 
(destaquei) 

9.  Em  face  do  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  a  pretensão 

punitiva formulada na denúncia, para absolver LIS DE OLIVEIRA pela prática 

do crime tipificado no art. 334, do Código Penal, por não ter concorrido para a 

prática  da  infração  penal,  nos  termos  do  artigo  386,  inciso  IV,  do  Código  de 

Processo Penal.

10. Autorizo, com fulcro no artigo 50 e seguintes da Lei 11.343/2006, a 

destruição  das  sementes  de  maconha  apreendidas  que  estão  custodiadas  na 

DRE/DRCOR/SR/DPF/SP  (fl.  03),  cabendo  a  DPF/DF  comunicar  aquela 

instituição para adoção das providências pertinentes. 

11. A Secretaria desta Vara Federal deverá adotar as seguintes providências:

i) Cientificar o Ministério Público Federal.

ii) Intimar a defesa de LIS DE OLIVEIRA, exclusivamente por meio de 

publicação em nome do advogado constituído nos autos, Dr. Eduardo-Alexandre 

de Queiroz-Barcelos e Guimarães – OAB/DF 32006. (fl. 215);
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iii) Comunicar ao Departamento de Polícia Federal/DF para que adote as 

providências necessárias à destruição do material apreendido (item 10). 

12. Após o trânsito em julgado desta sentença, a Secretaria deverá:

i)  providenciar  a  alteração  da  situação  processual  da  denunciada  para 

“absolvida”;

ii)  providenciar  o  preenchimento,  através  do  Sistema  de  Informática 

(SINIC), do Boletim de Decisão Judicial dos absolvidos;

iii)  cumpridas  as  determinações  supracitadas  e  transitado  em  julgado, 

arquivem-se os autos com baixa.

Sem custas.

Brasília (DF), 10.08.2017.

(assinado digitalmente)
JAIME TRAVASSOS SARINHO

Juiz Federal Substituto em auxílio na 10ª Vara Federal
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