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SENTENÇA:     D 
AUTOS: 6921-53.2018.4.01.3500

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RÉU:     WHYLASON RIBEIRO DA SILVA NETO

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Em 20 de março de 2018, o Ministério Público Federal ajuizou a presente 

ação  penal  pública  incondicionada  contra  WHYLASON  RIBEIRO  DA SILVA NETO, 

imputando-lhe a prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, 

art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I) e de atentado contra a segurança do transporte aéreo 

(Código Penal, artigo 261).

O acusado apresentou defesa preliminar às fls. 183-186.

Em 09 de abril de 2018, este Juízo (fls. 188-191): a) recebeu a denúncia; 
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b) designou data para a audiência de instrução; c) deferiu pedido da Polícia Militar de 

Goiás  para  utilizar  provisoriamente  a  aeronave  apreendida  nos  presentes  autos;  d) 

determinou a incineração da droga.

Em 19 de abril de 2018, o acusado foi citado pessoalmente (fl. 215).

Em 26 de abril de 2018 (fls. 221-237), foi realizada audiência de instrução, 

seguindo  o  rito  do  Código  de  Processo  Penal,  ocasião  em  que  foram  inquiridas  as 

testemunhas de acusação Paulo Cezar Bastos, Teófilo Roberto Decrosse da Silva Zardine 

Rocha, Jânio da Silva Almeida Júnior, Arédio Bernardes da Costa Júnior, Márcio Sérgio 

Barbosa;  a  testemunha  de  defesa  Hugo  Paiva  Neto;  e  interrogado  o  acusado 

WHYLASON. As partes não requereram diligências complementares.

Em  sede  de  alegações  finais,  o  MPF  (fls.  281-293)  requereu  a 

condenação do acusado WHYLASON, por tráfico transnacional de drogas, na modalidade 

“transportar” (Lei 11.343/2006, artigo 33 c/c artigo 40, inciso I), e por atentado contra a 

segurança de transporte aéreo (CP, artigo 261 c/c artigo 71), entendendo que há prova 

suficiente da autoria e da materialidade desses crimes. O MPF pediu ainda seja decretado 

o perdimento do veículo TOYOTA/HILUX, placa NGX-6649/GO, pois teria sido adquirido 

como proveito do crime. 
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A defesa concordou com o pedido de condenação formulado na denúncia, 

admitindo que o réu de fato praticara os crimes em referência. A defesa requereu: a) a 

fixação das penas no mínimo legal, estabelecendo-se regime de cumprimento da pena 

diverso do fechado; b) a revogação da prisão cautelar do acusado, concedendo-lhe o 

direito de recorrer em liberdade; c) a restituição do veículo TOYOTA/HILUX (fls. 296-303). 

Às  fls.  306-308,  foi  juntado  o  Auto  de  Incineração  da  substância 

apreendida.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Crime de tráfico transnacional de drogas (artigos 33 e 40, inciso I, da 

Lei 11.343/2006).

Prescrevem os artigos 33 e 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 o seguinte:

Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito,  transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever,  ministrar,  entregar  a  consumo  ou  fornecer  drogas,  ainda  que 

gratuitamente,  sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
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regulamentar: 

Pena  -  reclusão  de  5  (cinco)  a  15  (quinze)  anos  e  pagamento  de  500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (grifei)

Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um 

sexto a dois terços, se:

I  -  a  natureza,  a  procedência  da substância  ou do produto  apreendido e as 

circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;

A materialidade do crime de tráfico transnacional de entorpecentes pode 

ser aferida dos seguintes documentos:

a) Auto de Apresentação e Apreensão nº 53/2018 (fls. 10-12), em especial  

dos  seguintes  itens:  150  tabletes  de  cocaína;  380  bolivianos;  1  cartão  do  Aeroporto 

Municipal de Poconé/MT;

b) Auto de Apresentação e Apreensão nº 54/2018 (fls. 19-20), do qual se 

infere a apreensão de 1 avião Embraer Seneca II  -  prefixo PT-RCX, 1 GPS, além de 

comprovantes de abastecimento da aeronave;

c) Laudo nº 149/2018-SETEC/SR/DPF/GO (fls. 36-38), atestando que os 

150 tabletes  apreendidos  em poder  do  acusado foram submetidos a  testes  químicos 
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preliminares, “resultando positivo para o alcaloide cocaína”;

d)  Laudo  nº  353/2018-SETEC/SR/DPF/GO  (fls.  179-182),  do  qual  se 

extrai  as  seguintes  afirmações  do  Perito  Federal:  “Sim,  as  análises  químicas  e  

instrumentais  realizadas  nas  amostras  em  questão  resultaram  positivas para  a 

substância  cocaína. A COCAÍNA é substância entorpecente e pode causar, quando do  

seu uso e inclusive no estado em que encontra, dependência física ou psíquica, estando  

proscrita no Brasil, conforme Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de  

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, republicada em 01/02/1999 e atualizada pela  

Resolução RDC nº 192/2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicada no  

Diário Oficial da União em 12/12/2017”. (...) “As análises realizadas revelaram a presença  

de cocaína na forma de base livre”;

e)  Laudo  nº  477/2018-SETEC/SR/PF/GO  (fls.  255-261),  referente  ao 

receptor  GPS,  no  qual  o  Perito  Federal  atestou  o  seguinte:  “Da análise  das  Tracks 

depreende-se que o GPS foi utilizado em aeronave que, entre os dias 11 e14/02/2018, foi  

de Goiânia a Bolívia e retornou” (vide fl. 258).

A  autoria pode  ser  inferida  do  depoimento  das  testemunhas  e  das 

declarações do réu, senão vejamos.
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No auto de prisão em flagrante, o Sargento da Polícia Militar Paulo Cezar 

Bastos, que atuou como condutor, prestou os seguintes esclarecimentos acerca dos fatos 

(fls. 03-04):

“QUE hoje, 14/02/2018, por volta das 13h00min, estando apurando as denúncias 

de tráfico de drogas no Estado de Goiás com a utilização de aeronaves, diante 

inclusive da apreensão de drogas em aeronave no mês de dezembro de 2018, 

isto no aeródromo conhecido como aeroclube de Goiânia/GO, flagraram o pouso 

da aeronave SENECA II, prefixo PT-RCX, de cor branca com listas vermelha, no 

aeródromo citado; QUE deste o início do ano equipes da polícia militar estão 

realizando patrulhamento nas regiões de pista do pouso do Estado no sentido de 

apurar  denúncias  de  tráfico  de  drogas;  QUE  diante  das  informações  que  a 

equipe policial tinha de que a aeronave prefixo PT-RCX havia sido recentemente 

vendida e que quem estava alegando a compra da mesma era um mecânico de 

aeronave, o qual não aparentava ter capacidade financeira para tal compra, bem 

como era mencionada na informação de que quem estava pilotando a aeronave 

após  a  compra  também  seria  tal  mecânico,  sem  ter  habilitação  para  pilotar 

aeronave, a equipe policial resolveu abordar a referida aeronave logo após o 

pouso;  QUE ao abordarem a aeronave citada,  logo após a mesma parar em 

frente  ao  hangar  FORT  AVIAÇÃO,  flagraram  que  quem  estava  pilotando  a 

mesma era a pessoa referida  como quem havia comprada (sic)  a aeronave, 

sendo WHYLASON RIBEIRO DA SILVA NETO, pessoa que não tem brevê de 

piloto de aeronave; QUE ao questionar este de onde vinha e o que transportava, 

o mesmo confessou que estaria vindo da BOLÍVIA e que estava transportando 

drogas, sendo então realizado buscas no interior da aeronave, sendo encontrado 

fardos contendo 150 tabletes com características de COCAÍNA; QUE diante do 

flagrado, inclusive do voo realizado por WHYLASON sem ter habilitação para 
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pilotar aeronave, e sem realizar qualquer registro ou plano de voo, deram voz de 

prisão  ao  mesmo,  conduzindo  a  esta  Polícia  Federal;  QUE  WHYLASON 

informou que decolou só com o avião citado no domingo por volta das 18h10min 

da manhã com destino a BOLÍVIA, chegando no referido país no mesmo dia, 

tendo  feito  apenas  uma  parada  no  trajeto  de  ida,  isto  em  Poconé/MT para 

reabastecer a aeronave; QUE WHYLASON informou que chegou na BOLÍVIA 

por volta das 16h00min, tendo ouvido falar dos bolivianos que a cidade mais 

próxima da pista do pouso era São Inácio de Velasco, ficando aproximadamente 

180 quilômetros de distância; QUE WHYLASON informou que durante o pouso 

na Bolívia, o trem de pouso do avião não desceu, sendo necessário fazer um 

pouso de barriga do avião, vindo a danificar as hélices do mesmo, razão pela 

qual estão dentro do avião duas hélices amassadas; QUE o preso WHYLASON 

informou ainda que ficou na BOLÍVIA até terça, quando voou de volta para o 

BRASIL, já com a droga no interior do avião, saindo por volta das 16h00min e 

pousando em POCONÉ/MT, onde dormiu e saiu hoje, por volta das 08h30min 

com destino a Goiânia/GO, quando foi abordado após o pouso; QUE o preso 

WHYLASON  além  de  informar  os  dados  acima,  também  indicou  que  as 

coordenadas de onde pousou na BOLÍVIA estava no seu GPS; QUE quando da 

abordagem de WHYLASON, havia uma caminhonete de propriedade do mesmo 

na frente do hangar, a qual foi apreendida; QUE no bolso do preso WHYLASON 

havia  alguns  pesos  bolivianos,  o  qual  indicou  ter  ganhado  de  presente  dos 

bolivianos que carregaram a droga para dentro do avião”.     

Em juízo  (mídia  de  fl.  237),  Paulo  Cezar  Bastos  confirmou  o  teor  do 

depoimento por ele prestado por ocasião da prisão em flagrante.
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Igualmente, os soldados da PM Teófilo Roberto Decrosse da Silva Zardine 

Rocha e Janio da Silva Almeida Júnior, que integraram a equipe de policiais militares que  

prendeu  o  réu  em  flagrante  delito,  em  juízo,  confirmaram  o  teor  dos  depoimentos 

prestados às fls. 05 e 06, respectivamente (mídia de fl. 237). 

Cabe aqui ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já declarou que o 

depoimento  testemunhal  de  servidores  policiais  -  especialmente  quando  prestado  em 

juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, 

não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,  

por dever de ofício, da repressão penal. (STF, HC 73518/SP, Relator Min. Celso de Mello, 

Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 P. 39846).

Acerca da prévia aquisição da aeronova Seneca, prefixo PT-RCX, pelo 

acusado  WHYLASON,  importante  transcrever  o  depoimento  da  testemunha  Arédio 

Bernardo da Costa Júnior na fase investigativa (fls. 76-77), ressalvando, desde já, que o 

depoimento em questão foi confirmado em juízo pela testemunha (mídia de fl. 237). 

“QUE é o antigo proprietário da aeronave Seneca II, modelo EMB810C, prefixo 

PT-RCX; QUE vendeu a referida aeronave no dia 27/01/2018; (...) QUE diante 

da proposta o corretor que se identificava como WHYLASON foi ao hangar onde 

estava a aeronave no Aeroporto Santa Genoveva; (...) QUE este pediu para o 

declarante que informasse as outras pessoas que iria levar até a empresa que a 

venda seria no valor de R$ 400.00,00 pois o mesmo ficaria com R$ 50.000,00 
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para dividir de corretagem; QUE por volta das 13 horas WHYLASON voltou a 

empresa  acompanhado  de  dois  rapazes  jovens  levando  R$  400.000,00  em 

espécie; QUE o declarante informou a tais rapazes que a venda da aeronave 

tinha sido pelo valor de R$ 400.000,00 conforme pedido por WHYLASON; QUE 

o dinheiro entregue estava em caixa de papelão em vários pacotes em notas 

miúdas de valores variando de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 50,00 reais; (...) 

QUE sabe que a aeronave foi  entregue a WHYLASON na ‘escolinha’ após a 

transferência na ANAC e ter sido tirado os adesivos da empresa do declarante; 

(...)”.

Por fim, o acusado WHYLASON, em juízo, fez as seguintes afirmações 

(mídia de fl.  237): A) foi  contratado por uma pessoa de nome Dan para comprar uma 

aeronave;  B)  posteriormente  foi  contratado  por  essa  mesma  pessoa  para  levar  a 

aeronave até a Bolívia; C) lá na Bolívia foi forçado pelos bolivianos a retornar a Goiânia  

transportando a droga,  a qual  seria entregue aqui  a  uma pessoa não identificada;  D) 

somente  transportou  a  droga  até  Goiânia  porque  teve  medo  de  ser  morto  pelos 

traficantes.

Diferentemente das declarações prestadas na fase investigativa, onde o 

acusado confessou espontaneamente que fora contratado por R$ 50.000,00 para pilotar o 

avião prefixo PT-RCX de Goiânia até a Bolívia e retornar carregado de drogas até esta  

Capital (fl. 07), em juízo, o acusado se retratou parcialmente, declarando que não tinha 

conhecimento  prévio  de  que  iria  até  o  país  vizinho  para  buscar  entorpecente  e  que 

somente aceitou trazer a cocaína para o Brasil porque temia ser preso quando pousasse 
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e porque estava sendo ameaçado de morte pelos traficantes bolivianos.

A alegação  de  que  desconhecia  a  real  finalidade  da  viagem  não  se 

sustenta.

Todas as circunstâncias que envolveram a viagem, desde a compra da 

aeronave, já indicavam que se tratava de tráfico de entorpecentes. 

WHYLASON,  conforme  foi  ressaltado  por  ele  próprio  e  pelas 

testemunhas, é pessoa deveras esclarecida, que apesar da pouca idade, demonstra ter 

maturidade  suficiente  para  reconhecer  a  situação  de  risco  que  estava  prestes  a  se 

envolver.

O acusado trabalha como corretor de imóveis e também com a venda de 

cestas básicas para pessoas de baixa renda. Além do que, ele convive há pelo menos 

dois anos no ambiente restrito da aviação, especificamente no aeródromo de Goiânia,  

local em que é conhecido pela alcunha de “HD”, pois surpreendentemente aprendeu a 

pilotar e a consertar aeronaves num curto espaço de tempo.
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Portanto, o acusado tinha conhecimento suficiente para suspeitar de uma 

pessoa que paga por uma aeronave, quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)  

em  dinheiro  em  espécie,  em  notas  de  R$2,00,  R$5,00,  R$  10,00  e  R$50,00, 

acondicionadas em uma caixa de papelão.

Também não é crível que o acusado tenha saído de Goiânia com destino 

à Bolívia na aeronave que iria ficar naquele país e não tenha questionado com o Dan 

como se daria o seu retorno para esta Capital.  O acusado não dispunha de recursos 

financeiros próprios para retornar, já que precisou ligar para o Maurício pedindo dinheiro 

emprestado para consertar a hélice da aeronave.

Ademais, o acusado declarou que viajou sem contar nada para ninguém, 

pois sabia que se dissesse que ia para a Bolívia seus amigos mecânicos não o teriam 

deixado ir. Certamente o acusado omitiu a sua viagem porque não é novidade, ainda mais 

entre os aviadores, que as viagens clandestinas realizadas em pequenas aeronaves para 

a Bolívia quase sempre envolvem tráfico internacional de entorpecentes.  

Assim, a despeito da retratação, em juízo, da confissão efetuada na fase 

inquisitorial, o acervo probatório é sólido e harmônico na demonstração da vontade livre e 

consciente do agente de transportar 154,027 kg de droga, acondicionada em 150 pacotes, 

da Bolívia para Goiânia.     
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Acerca  da  droga  apreendida  nessa  ocasião,  o  laudo  de  exame  em 

substância entorpecente juntado às fls. 36-38 confirmou se tratar de cocaína, cujo uso é 

proibido no país, bem como sua capacidade para causar dependência psíquica.

Em consequência, impõe-se a condenação do acusado WHYLASON pela 

prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343, artigos 33 e 40, inciso I).

Crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo (CP, artigo 

261, caput).

O tipo penal em questão pune a seguinte conduta:

Art. 261 - Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar 

qualquer  ato  tendente  a  impedir  ou  dificultar  navegação  marítima,  fluvial  ou 

aérea:

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

Sobre a conduta de expor a perigo aeronave ou praticar qualquer ato 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 04/06/2018, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 27288823500270.

                                 Pág. 12/31



 

  0  0  0  6  9  2  1  5  3  2  0  1  8  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0006921-53.2018.4.01.3500 - 11ª VARA - GOIÂNIA
Nº de registro e-CVD 00062.2018.00113500.2.00662/00128

tendente  a  impedir  ou  dificultar  navegação  aérea,  é  fato  inconteste  que  o  acusado 

WHYLASON partiu de Goiânia, pilotando o avião Seneca II, prefixo TR-RCX, no domingo, 

dia 11/02/2018, por vota das 8h. 

Na sequencia o acusado pousou em Poconé/MT, por volta das 14h30min 

(horário de Brasília), quando abasteceu o avião e decolou para a Bolívia, onde pousou por 

volta das 16h (horário de Brasília).

Durante  o  pouso  na  pista  da  Bolívia,  o  trem de  pouso  do  avião  não 

baixou, forçando o acusado a pousar com o peito do avião, o que ocasionou danos na 

hélice da aeronave.

Na terça-feira seguinte (13/02/2018), após os bolivianos terem adquirido 

nova hélice para o avião e o acusado WHYLASON ter pessoalmente instalado a peça 

nova,  o  acusado  decolou  com destino  ao  Brasil,  isso  por  volta  das  18h  (horário  de 

Brasília). 

Na sequencia o acusado pousou em Poconé/MT, por volta das 19h40, 

onde novamente abasteceu o avião, e, no dia seguinte, 14/02/2018, por vota das 09h10 

(horário de Brasília), decolou de Poconé/MT, vindo direto para o aeroclube de Goiânia,  

onde pousou, por volta das 13h, ocasião em que foi preso em flagrante delito.
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O réu pousou na pista do Bolívia com o peito do avião, o que ocasionou 

danos à hélice. Esse fato, por si só, evidencia que o réu pôs em risco a aeronave que 

pilotava.

Além do que, todo o percurso desde a decolagem do réu do aeroclube de 

Goiânia,  no  dia  11/02/2018,  até  o  pouso  nesse  mesmo  local,  no  dia  14/02/2018,  foi 

realizado sem o conhecimento das autoridades aeronáuticas,  já  que não foi  realizado 

registro de plano de voo.

O  réu,  que  não  possui  licença  para  pilotar  (brevê),  ainda  tomou  a 

precaução de voar em baixa altitude, a fim de não ser detectado pelos radares. 

Por tudo isso, não resta dúvida que o réu também colocou em risco o 

espaço aéreo, comprometendo, com sua conduta irresponsável,  a própria vida e a de 

terceiros.   

Nesse sentido, a condenação do réu na pena do artigo 261,  caput,  do 

Código Penal é medida imperativa.
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Individualização  das  penas  aplicáveis  ao  acusado  WHYLASON 

quanto ao crime tráfico transnacional de drogas previsto nos artigos 33 e 40, inciso 

I, ambos da Lei 11.343/2006.

Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, 

considerará, com predominância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza 

e a  quantidade da substância ou do produto, a  personalidade e a  conduta social do 

agente.    

Por outro lado, o artigo 43 do referido diploma legal prevê que, na fixação 

da multa a que se referem os artigos 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o 

art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as 

condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 

(cinco) vezes o maior salário-mínimo.

Passo ao exame das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

CP.

Culpabilidade.  No  tocante  à  culpabilidade,  o  MPF  não  produziu 

elementos probatórios idôneos à majoração da pena-base.
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Antecedentes.  Na data  em que os  fatos  foram praticados,  não havia 

condenação penal transitada em julgado contra o acusado WHYLASON. Assim sendo, 

essa circunstância constitui elemento neutro na fixação da pena-base.

Conduta social e personalidade. Elementos neutros na fixação da pena-

base.

O  motivo, em  última  análise,  é  a  obtenção  de  lucro  fácil  com  a 

comercialização da substância, sendo, in casu, normal a espécie delitiva em questão. 

Circunstâncias  do  crime.  Na  espécie,  considerando  que  foram 

apreendidos 154,027 kg de cocaína, merece especial majoração a pena, nos termos do 

artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Consequências. A natureza da substância apreendida (cocaína) também 

constitui fundamento idôneo à majoração da pena-base, haja vista sua potencialidade em 

causar dependência psíquica. 
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Não incide, na espécie, o comportamento da vítima.

Diante  do  conjunto  das  circunstâncias  judiciais  acima referidas,  fixo  a 

pena-base da pena privativa de liberdade em 90 meses de reclusão, e, a da pena de 

multa,  em  750  dias-multa. Entendo  que  essa  pena  é  necessária  e  suficiente  à 

reprovação e à prevenção do crime (CP, artigo 59, caput, incisos I e II).

Circunstâncias atenuantes e agravantes.

O acusado, que nasceu em 02/07/1997, era menor de 21 anos na data do 

fato (14/02/2018). Portanto, incide, na espécie, a circunstância atenuante do artigo 65, I, 

do Código Penal, razão pela qual a pena passa para 75 meses de reclusão e 625 dias-

multa. 

Causas de diminuição e de aumento.

De  acordo  com  o  artigo  33,  §  4º,  da  Lei  11.343/2006,  “Nos  delitos 

definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a 

dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às  
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atividades criminosas nem integre organização criminosa” (grifei.)

No  caso,  apesar  de  ser  primário  e  de  bons  antecedentes,  as 

investigações  policiais  ainda  estão  em concurso,  com a  forte  suspeita  de  que  o  réu  

WHYLASON seja integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 

Em consonância  com a  fundamentação  acima,  afasto  a  incidência  da 

causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, Lei 11.343.

Por outro lado, incide, na espécie, como acima demonstrado, a causa de 

aumento de pena prevista no artigo 40, inciso I, Lei 11.343. Assim sendo, majoro as penas 

em um sexto, totalizando 87 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

Não ocorrem outras  causas  de aumento  ou  de diminuição  da pena  a 

serem consideradas.

Pena final.
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Assim sendo, a pena privativa de liberdade fica definitivamente fixada em 

87 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

Valor do dia-multa.

“Na  fixação  da  pena  de  multa  o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à 

situação econômica do réu.” (CP, Art. 60, caput.) 

Antes da prisão a renda mensal do acusado era em torno de 5 mil reais,  

sendo que com esse dinheiro ele sustentava a esposa e um filho menor. Assim, fixo o dia-

multa  em um trigésimo do  valor  do  salário  mínimo vigente  em fevereiro  de  2018.  O 

montante respectivo deverá ser corrigido monetariamente desde fevereiro de 2018 até a 

data da efetivação do cálculo. CP, artigo 49, § 2º.

Individualização da pena aplicável ao acusado WHYLASON quanto 

ao crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, previsto no caput do 

artigo 261 do Código Penal.

Pena-base
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Passo ao exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Culpabilidade:  entendo  a  culpabilidade  como  neutra,  não  havendo 

nenhum elemento de maior reprovação social na conduta do réu.

Antecedentes:  na  data  em que  os  fatos  foram praticados,  não  havia 

condenação  penal  transitada  em  julgado  contra  o  acusado.  Assim  sendo,  essa 

circunstância constitui elemento neutro na fixação da pena-base.

Conduta social: refere-se à relação do sentenciado com o meio social. 

Como a conduta social não foi devidamente aferida, essa circunstância será considerada 

elemento neutro.

Personalidade: as peças contidas nos autos não permitem avaliar com 

segurança a personalidade do acusado, o que leva a se considerar essa circunstância 

como elemento neutro na fixação da pena-base.

O motivo do crime é reprovável: valer-se da aeronave Seneca II, prefixo 
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PT-RCX, para ir até a Bolívia transportar cocaína.

Quanto às circunstâncias, a distância percorrida pelo acusado até o país 

vizinho justifica a majoração da pena base. 

As consequências extrapenais do crime não se mostraram graves. 

Não incide, no presente caso, o comportamento da vítima.

Diante  do  conjunto  das  circunstâncias  judiciais  acima referidas,  fixo  a 

pena-base em 36 meses de reclusão. Entendo que essa pena é necessária e suficiente à 

reprovação e à prevenção do crime.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Reconheço a presença das circunstâncias atenuantes do art. 65, I, e III, d, 

do Código Penal  (ser  o  agente  menor de 21 anos na data do fato  e ter  confessado 

espontaneamente a autoria do crime), razão pela qual reduzo a pena para 30 meses de 
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reclusão.

Não ocorrem outras  circunstâncias  atenuantes  ou agravantes  a  serem 

consideradas.

Causas de diminuição e de aumento

Foi comprovada a prática de  pelo menos duas infrações (ida e volta da 

Bolívia).  Está-se  diante,  pois,  de  dois  crimes  autônomos,  cometidos  nas  mesmas 

condições de tempo, lugar e meio de execução. 

Caracteriza-se,  portanto,  o crime continuado (art.  71).  Em virtude do 

número de crimes praticados, deve incidir o aumento da pena em um quinto, motivo pelo  

qual majoro a pena em 6 meses, elevando-a para 36 meses de reclusão.

Pena final.

Assim sendo, a pena privativa de liberdade fica definitivamente fixada em 
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36 meses de reclusão.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 

O  artigo  2º,  §  1º,  da  Lei  8.072/1990  (Lei  8.072  ou  Lei  dos  Crimes 

Hediondos), dispõe que a pena pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes 

“será cumprida inicialmente em regime fechado.” No entanto, “[o] Plenário [do STF], no 

julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do § 

1º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o 

cumprimento de pena dos crimes hediondos, de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes 

e  de  terrorismo  no  regime  inicial  fechado.”  (STF,  HC  115348,  Rel.  Min.  RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, DJe-082 03-05-2013.)

Nos termos do § 3º do artigo 33 do CP, a “determinação do regime inicial 

de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste 

Código.” De acordo com a Súmula 719 do STF, “[a] imposição do regime de cumprimento 

mais severo do que a pena aplicada permitir  exige motivação idônea.”  No entanto,  é 

“desnecessário  reproduzir  a  fundamentação  que  já  havia  sido  expressa  acerca  da 

exasperação da pena-base.” (STF, RHC 94907/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda 

Turma, julgado em 07/10/2008, DJe-202 24-10-2008.)
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Por outro lado, “[n]o tráfico de drogas, é admissível a imposição de regime 

inicial  fechado  com  base,  exclusivamente,  na  quantidade  ou  na  natureza  da  droga 

apreendida (17,560 kg de cocaína).” (STF, HC 121389, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 19/08/2014, DJe-195 07-10-2014.)

No  presente  caso,  foram  apreendidos  154,027  kg  de  cocaína,  o  que 

justifica a fixação do regime inicial fechado. 

Detração. “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de 

internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do 

regime inicial  de pena privativa de liberdade.”  CPP, Art.  387, § 2º,  na redação da Lei 

12.736/2012. 

No presente caso, o acusado WHYLASON foi preso em 14/02/2018 (fl. 

43). Assim, o tempo dessa prisão deverá ser computado para fins de determinação do 

regime inicial de cumprimento da pena.

Diante do conjunto das circunstâncias judiciais acima referidas (CP, Art. 

59), bem como considerando a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido, fixo 

o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. CP, Art. 

33, § 1º, alínea a, § 2º, alínea a, § 3º, e Art. 34.
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Além disso, a soma das penas privativas de liberdade supera 8 anos de 

reclusão,  hipótese em que o regime inicial  fechado é compulsório.  CP, Art.  33,  § 2º,  

alínea a.

Substituição da pena privativa de liberdade.

No tocante ao crime de tráfico de drogas (Lei  11.343,  Art.  33),  o STF 

declarou a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas 

de direitos”, contida no § 4º do Art. 33 da Lei 11.343. (STF, HC 97256, Rel. Min. AYRES 

BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 16-12-2010.)

“O direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, previsto no art. 44 do Código Penal, não é absoluto, e está adstrito aos limites  

previstos  no  próprio  dispositivo  legal.”  (STF,  HC  85406/MG,  Rel.  Min.  JOAQUIM 

BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 23/08/2005, DJ 26-05-2006 P. 38.) Assim, “[n]ão 

é  possível  proceder-se  à  substituição da pena privativa  de liberdade por  restritiva  de 

direitos quando a quantidade de pena finalmente estabelecida é superior a 4 (quatro) 

anos de reclusão”. (STJ, HC 128.906/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado 

em 09/03/2010,  DJe  12/04/2010;  STF,  HC 94882/RS,  Rel.  Min.  MENEZES DIREITO, 

Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJe-094 22-05-2009.)
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No presente caso, a pena privativa de liberdade fixada (superior a 4 anos 

de prisão) é incompatível com o instituto da substituição. 

Prisão preventiva

Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado 

WHYLASON às fls. 33-36 permanecem atuais. Assim, mantenho a custódia cautelar do 

réu.

 

Bens apreendidos

De acordo com o disposto no artigo 91,  inciso II,  alínea a, do Código 

Penal, é efeito da condenação a perda em favor da União “dos instrumentos do crime, 

desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua 

fato ilícito”.

Já  para  a  decretação  do  perdimento  de  bens  em favor  da  União,  na 

hipótese prevista no artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal (“produto do crime ou  
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qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 

criminoso”), é necessário, primeiramente, que os bens tenham sido adquiridos em data 

contemporânea à data da prática da infração penal. Dessa forma, a perda somente atinge 

os bens adquiridos em data contemporânea à data da prática da infração penal  pelo 

acusado.

Por outro lado, incumbe ao acusado o ônus de provar que, a despeito de 

o  bem ter  sido  adquirido  no  período  em que  praticado  o  crime,  não  foi  obtido  com 

recursos provenientes dele (delito), mas, sim, de fonte lícita.

No caso em tela, é induvidoso que os bens relacionados nos itens 2, 3, 4 

e 5, do Auto de Apreensão nº 53/2018 (fls. 10-11) e 1 e 2, do Auto de Apresentação e  

Apreensão nº 54/2018 (fls. 19-20), constituem instrumento e proveito do ilícito perpetrado 

pelo réu.

Portanto,  por  medida de Justiça,  impõe-se o decreto do perdimento 

dos aludidos bens, os quais foram auferidos com o ganho ilícito, nos termos do art. 91, 

II, “b”, do Código Penal. 

Destaco que a aeronave Seneca II, prefixo PT-RCX, está afetada para 

uso provisório do Grupo de Radiopatrulha Aérea – GRAer, da Polícia Militar de Goiás (fl.  
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190/v).

Determino  a  alienação  cautelar  da  caminhonete  Toyota/Hilux,  placa 

NGX-6849. Para tanto, devem ser formados autos apartados de alienação antecipada, os 

quais deverão conter cópia desta sentença e do termo de exibição e apreensão referido.

Os  celulares e seus acessórios, assim como o  aparelho GPS,  por se 

tratarem de bens que o custo da alienação supera em muito o valor de alienação, devem 

ser doados a entidades assistenciais cadastradas neste Juízo, destacando apenas que 

deverão ser retirados e destruídos os chips, de tudo fazendo constar certidão nos autos. 

Após o trânsito em julgado, a quantia em moeda estrangeira apreendida 

em poder  do  acusado deverá  ser  convertida  em renda  em favor  do  Fundo Nacional  

Antidrogas – FUNAD.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para:

a) condenar o acusado WHYLASON RIBEIRO DA SILVA pela prática do 

crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343, artigo 33, caput, e artigo 40, inciso I), 
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a 87 meses e 15 dias de reclusão, e ao pagamento de multa fixada em 729 dias-multa, 

à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente em fevereiro de 2018, cujo montante 

deverá ser atualizado monetariamente desde essa data até a da realização do cálculo 

(CP, artigo 49, § 2º);

b) condenar o acusado  WHYLASON RIBEIRO DA SILVA pela prática 

do crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo (artigo 

261, caput, do Código Penal), a 36 meses de reclusão;

c)  fixo  o  regime  fechado para  o  início  do  cumprimento  das  penas 

privativas de liberdade (CP, artigo 33, § 1º, alínea a, § 2º, alínea a, § 3º, e artigo 34) acima 

fixadas, em concurso material (CP, artigo 69);

d) condeno o acusado em custas processuais.

Determinações finais:

a) Registrar; 

b) Notificar o MPF; 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RAFAEL ÂNGELO SLOMP em 04/06/2018, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 27288823500270.

                                 Pág. 29/31



 

  0  0  0  6  9  2  1  5  3  2  0  1  8  4  0  1  3  5  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Processo N° 0006921-53.2018.4.01.3500 - 11ª VARA - GOIÂNIA
Nº de registro e-CVD 00062.2018.00113500.2.00662/00128

c) Se houver recurso, fazer imediata conclusão; 

d) Publicar; 

e) Notificar o acusado e o defensor constituído;

f)  Nos termos da Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça, 

expeça-se  Guia  de  Recolhimento  Provisório  em  relação  ao  acusado  WHYLASON 

RIBEIRO DA SILVA, após o recebimento de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: 

a) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos 

políticos do réu (CF, art. 15, inciso III); 

b) Intime-se o réu para efetuar o pagamento da pena de multa, no prazo 

de 10 dias (CP, art. 50), sob pena de cobrança judicial (CP, art. 51).

Goiânia, 04 junho de 2018.

(documento assinado eletronicamente)
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RAFAEL ÂNGELO SLOMP
Juiz Federal

dpr
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