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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0066987-77.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes STEVEN 
JOHN SILVA LOPES e BLAISY ROSSYA MONIZ MUTAMPUKA, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos, mantendo-se a 
r. sentença, inclusive por seus fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES 
MALOSSI JUNIOR (Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E LOURI 
BARBIERO.

São Paulo, 28 de abril de 2016.

CARLOS MONNERAT

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0066987-77.2014.8.26.0050

Apelantes: Steven John Silva Lopes e Blaisy Rossya Moniz Mutampuka 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: São Paulo

Juiz(a): Dr.(a) Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães

Voto nº 1.126

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o 
tráfico. Réus estrangeiros. Absolvição pelo delito de associação 
e condenação pelo delito de tráfico. Defesa de STEVEN requer a 
diminuição da pena e a fixação de regime prisional mais brando. 
Defesa de BLAISY pretende a absolvição por não haver prova 
de que a ré soubesse da existência de drogas em sua bolsa e em 
sua casa, não tendo concorrido para a prática do ilícito, ou, 
subsidiariamente, aplicação do benefício decorrente de suposta 
delação premiada; diminuição da pena-base; aplicação do 
redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06; estabelecimento do 
regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos. 
Teses afastadas. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto 
probatório robusto para o delito imputado aos réus na denúncia. 
Apreendida grande quantidade de ecstasy e cocaína. Condenação 
pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Penas dosadas com 
critério. Penas-bases majoradas em conformidade com o artigo 
42 da Lei 11.343/06. Insubsistente o pedido de aplicação do 
redutor, pois, embora primária, BLAISY dedicava-se à atividade 
criminosa. Do mesmo modo, impossível o reconhecimento da 
delação premiada e do benefício dela decorrente. Regime 
prisional adequado. Delito equiparado a hediondo. Inviabilidade 
de substituição por restritivas de direitos. Recursos não providos.

Ao relatório da r. sentença, que se acolhe, acresço que 

BLAISY ROSSYA MONIZ MUTAMPUKA, nacionalidade cabo-verdiana, e 

STEVEN JOHN SILVA LOPES, nacionalidade holandesa, foram condenados pelo 

Juízo da 18ª Vara Criminal Central da Capital, respectivamente, às penas de 7 
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(sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e sem substituição por 

restritivas de direitos, e 700 (setecentos) dias-multa, no piso, e de 8 (oito) anos e 9 

(nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e sem substituição por 

restritivas de direitos, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no piso, por 

incursos no artigo 33 da Lei 11.343/06, restando absolvidos da imputação do delito 

previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal 

Irresignados, os réus apelaram.

STEVEN requer a diminuição da pena, considerando-se a 

atenuante da confissão, bem como o abrandamento do regime prisional.

BLAISY objetiva a absolvição, sob o fundamento de não 

haver prova de que soubesse da existência de drogas em sua bolsa e em sua casa, 

não tendo concorrido para a prática do ilícito. Subsidiariamente, pede a aplicação 

do benefício decorrente de suposta delação premiada; diminuição da pena-base; 

aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06; estabelecimento do 

regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos.

Regularmente processados os recursos, a douta Procuradoria 

Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento de ambos.

RELATADOS, passo a decidir.

As provas produzidas demonstraram de forma induvidosa a 

efetiva responsabilidade criminal dos réus.

Consta na denúncia que, em 31 de julho de 2014, BLAISY 
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ROSSYA MONIZ MUTAMPUKA trazia consigo 80 (oitenta) comprimidos de 

ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de 

fornecimento a terceiros. Policiais civis em operação no Centro desta Capital 

estranharam o comportamento da ré, que andava em círculos e decidiram abordá-

la. Durante a revista pessoal, lograram encontrar tais drogas em um saco plástico 

dentro de sua bolsa.

Segundo, ainda, a inicial, a ré disse que não era brasileira e 

que não portava documentos, motivo pelo qual se dirigiram a sua residência e ali 

flagraram BLAISY ROSSYA MONIZ MUTAMPUKA e seu companheiro, 

STEVEN JOHN SILVA LOPES, guardando e mantendo em depósito o total de 

7.243 (sete mil, duzentos e quarenta e três) comprimidos de ecstasy, divididos em 

três sacos plásticos, pesando 2.171,5g (dois mil, cento e setenta e um gramas e 

cinco decigramas); um saco plástico contendo 158,3g (cento e cinquenta e oito 

gramas e três decigramas) de cocaína; um saco plástico contendo 98,79g (noventa 

e oito gramas e setenta e nove decigramas) de ecstasy em pó na cor marrom; e um 

saco plástico contendo 33,8g (trinta e três gramas e oito decigramas) de ecstasy em 

pó na cor vermelha, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para 

fins de fornecimento a terceiros. Também foram apreendidos três celulares, três 

cadernetas com anotação e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Finalmente, BLAISY ROSSYA MONIZ MUTAMPUKA e 

STEVEN JOHN SILVA LOPES foram denunciados por estarem associados para 

praticar, reiteradamente ou não, tráfico de drogas.
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Ao fim da instrução, os réus, ora apelantes, foram absolvidos 

da imputação do crime de associação para o tráfico e condenados pelo 

cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas.

Ausente recurso ministerial, sequer será analisada a 

absolvição pelo delito do artigo 35 da Lei 11.343/06.

No que tange ao delito do artigo 33 da Lei 11.343/06, a 

materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito 

(fls. 02/40), pelo boletim de ocorrência (fls. 42/52), pelo auto de exibição e 

apreensão (fls. 53/57), pelo laudo de constatação (fls. 59/60) e pelo exame químico-

toxicológico (fls. 147/149).

A autoria também restou induvidosa, principalmente pelos 

depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis (fl. 157 - mídia).

José Renato de Oliveira Filho e Thais Almeida Domingues, 

confirmando as declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 03 e 06), 

disseram que estavam em operação na região da República, no Centro da cidade, e 

que suspeitaram da conduta da ré, a qual dava voltas, aparentando não ter destino 

certo. Resolveram abordá-la e, em revista, localizaram um saco plástico com 

entorpecentes no fundo de sua bolsa, negando a ré que lhe pertencessem. 

Afirmaram que ela era estrangeira e, como estava sem qualquer documento, foram 

todos a sua casa. Chegando ao local, encontraram em várias mochilas/bolsas, 

dentro de um armário, o restante das drogas apreendidas. Segundo Thais, BLAISY 

ficou bastante assustada com a situação.
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Em sede de investigação, os réus mantiveram-se em silêncio 

(fls. 08 e 19).

Em contraditório, resolveram apresentar suas versões sobre os 

fatos (fl. 157 - mídia).

BLAISY negou que as drogas apreendidas estivessem em sua 

bolsa. Alegou que, por não estar com o passaporte e como foi abordada pelos 

policiais, indicou seu endereço e para lá se dirigiram. Seu namorado, o réu 

STEVEN, estava no local e os policiais acabaram encontrando drogas no 

apartamento. Não sabia que ali havia drogas e se desesperou. STEVEN tentou 

acalmá-la, mas não a informou o porquê dos entorpecentes estarem em sua 

residência. Asseverou que é contra e que não usa drogas, não sabendo sobre o 

passado de seu então namorado com o narcotráfico. Explicou que há dez anos 

reside no Brasil, cursa faculdade de Publicidade e Propaganda e trabalha como 

freelancer. Esclareceu que sua família sempre a apoiou e que nunca precisou se 

envolver com o tráfico ou qualquer outro ilícito.

STEVEN disse que já foi condenado por tráfico internacional 

de drogas e que trabalhava com um amigo em uma loja de sapato. Contou que não 

sabia sobre as drogas nas mochilas, pois apenas consentiu em guardar tais objetos 

para um amigo. Negou que tivesse colocado entorpecentes na bolsa de BLAISY.

O conteúdo dos interrogatórios dos apelantes não convence, 

além de restarem isolados nos autos, sem confirmação por qualquer outro 

elemento probatório.
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Evidenciou-se a tentativa de STEVEN de inocentar BLAISY 

a qualquer custo, e a si próprio, apresentando versão fantasiosa de que resolveu 

guardar as mochilas para um amigo, não tendo conhecimento de que havia drogas 

em seu interior.

Porém, sequer deu detalhes sobre esse “amigo” e não soube 

indicar seu paradeiro.

BLAISY, por sua vez, mesmo flagrada na posse de 80 

(oitenta) comprimidos de ecstasy em via pública, tentou plantar dúvida sobre a 

atuação dos policiais civis, afirmando que não foram achadas drogas em sua bolsa.

Diante de tão grave imputação, estranho a apelante ter se 

calado na primeira vez em que ouvida, apresentando tal assertiva somente em 

Juízo. 

Por outro lado, quanto à validade dos depoimentos das 

testemunhas, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não 

enseja o recebimento do testemunho com reservas, uma vez que colhido sob 

compromisso de dizer a verdade.

Como sucede com qualquer testemunha, o valor do 

depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no 

decorrer do processo, independente de a testemunha ser ou não policial.

Difícil crer que os policiais, gratuitamente, incriminariam os 

réus, apenas para prejudicá-los.

Ao contrário do que afirma a combativa defesa, os policiais 
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afirmaram que BLAISY ficou assustada com a situação, no sentido de ser flagrada 

cometendo o ilícito, e não por ter sido encontrado entorpecente em seu 

apartamento sem que soubesse que estavam sendo ali armazenados.

Como bem afirmou o i. presentante do Parquet em 

contrarrazões, o diminuto apartamento em que residiam demonstra que a ré tinha 

pleno conhecimento sobre as drogas que estavam em sua casa. Aliás, a quantidade 

era bastante considerável.

Igualmente, a alegação de que não sabia sobre o anterior 

envolvimento de STEVEN com o tráfico é irreal, ainda mais pelo contexto em que 

o presente fato se desenrolou.

Ademais, moravam juntos, tanto que apresentaram em suas 

qualificações extrajudiciais e judiciais o mesmo endereço (fls. 10, 21, 153, 155).

Por fim, importante anotar que BLAISY e STEVEN 

informaram à autoridade policial que eram desempregados (fls. 09/10 e 20/21).

Se não possuíam ocupação lícita, fica claro que se mantinham 

com os ganhos advindos do comércio de drogas. 

Contudo, sob o crivo do contraditório, para justificar suas 

subsistências, declararam que trabalhavam, sendo que BLAISY afirmou que 

também cursava faculdade.

Em outras palavras, os elementos de convicção trazidos aos 

autos (prisão em flagrante, apreensão de substâncias entorpecentes, laudos, etc), 

além dos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos, 
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suficientes e idôneos para comprovar que a conduta praticada pelos apelantes 

enquadra-se perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Mantida a condenação, nos termos do decreto condenatório 

proferido, passo à análise da dosimetria das penas e das teses a ela relacionadas.

Na primeira fase, as penas-bases foram fixadas 2/5 (dois 

quintos) acima do mínimo legal para ambos os réus, em conformidade com o 

disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, tendo em vista a natureza das drogas 

(cocaína e ecstasy), altamente nocivas, e a absurda quantidade apreendida (7.323 

comprimidos de ecstasy, 158,3g de cocaína e 132,59g de ecstasy em pó).

Por tais razões, justificada adequadamente a majoração, 

mantenho as penas-bases de ambos os réus em 7 (sete) anos de reclusão e 700 

(setecentos) dias-multa, no piso.

Na segunda fase, a pena de BLAISY foi conservada no 

patamar acima. A de STEVEN, diante da reincidência específica (fls. 08/11 - 

apenso próprio), circunstância agravante, e da confissão, circunstância atenuante, 

compensando-as parcialmente, houve o acréscimo de ¼ (um quarto), alcançando 8 

(oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-

multa, no piso.

Vê-se que, ao contrário do alegado pela defesa de STEVEN, 

considerou-se a atenuante da confissão, mas como o réu é reincidente específico, 

essa agravante preponderou sobre aquela atenuante. Caso contrário, a fração de 

aumento nessa segunda etapa poderia ser maior. Se não bastasse, STEVEN foi 
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beneficiado com a aplicação da atenuante da confissão, pois a admissão da conduta 

foi parcial, o que impediria tal benesse. No entanto, ausente inconformismo 

ministerial, em obediência ao princípio do non reformatio in pejus, nada há que se 

possa fazer.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, 

as penas supratranscritas tornaram-se definitivas.

Nessa etapa, a pretensão de aplicação das causas de 

diminuição da pena de BLAISY, previstos nos artigos 33, § 4º e 41, ambos da Lei 

11.343/06, não merece prosperar.

Em relação à alegada delação premiada, prevê o artigo 41 da 

Lei 11.343/06, in verbis:

“Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar 

voluntariamente com a investigação policial e o processo 

criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes 

do crime e na recuperação total ou parcial do produto do 

crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um 

terço a dois terços”.

Da análise acurada do dispositivo em apreço, verifica-se que 

faz jus ao benefício o agente que, voluntariamente, colabora com a investigação 

policial e com o processo criminal.
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Não foi o que ocorreu no caso em apreço. BLAISY, além de 

negar a prática delitiva, não foi a responsável por identificar STEVEN e delatar a 

existência das drogas apreendidas na residência de ambos, como quer fazer crer.

Em decorrência da atuação dos policiais civis é que se chegou 

a STEVEN e aos entorpecentes por eles localizados no interior do imóvel. Os 

policiais deixaram claro que as drogas estavam escondidas e que, vasculhando o 

local, lograram êxito em achá-las.

Logo, inviável a aplicação de tal minorante, porquanto não 

restaram preenchidos os requisitos necessários à sua concessão.

Quanto ao redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 

11.343/06, do mesmo modo, não estão presentes as condições imprescindíveis para 

seu reconhecimento.

O só fato de BLAISY ser primária não significa que se trata 

de uma mera traficante ocasional.

BLAISY agia juntamente com STEVEN, este reincidente, e, 

com o dinheiro arrecado com a mercancia das drogas, mantinham suas vidas neste 

país. 

A dedicação à atividade criminosa ficou evidenciada com a 

enorme quantidade de drogas apreendidas e com o fato de não terem comprovado 

com afinco que exerciam atividades lícitas.

Diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação do 

redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível sua incidência.
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Mantém-se, portanto, as penas tais como lançadas na r. 

sentença.

No tocante ao regime prisional, há de se ressaltar que os 

apelantes foram condenados pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, crime 

equiparado aos hediondos, conforme dispõe o artigo 2º, caput, da Lei 8.072/90, 

com a redação dada pela Lei 11.464/07. Merece, desse modo, tratamento mais 

rigoroso e severo. 

Ademais, a gravidade concreta da conduta, decorrente da 

nocividade dos entorpecentes (ecstasy e cocaína) e da grande quantidade, revela 

sua elevada danosidade social, exigindo a manutenção do regime fechado.

Pelas mesmas razões e pelo quantum das penas fixadas, não 

se autoriza a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Tal medida 

seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito. 

Acrescente-se que a vedação encontra amparo no artigo 44 da Lei 11.343/06, nos 

moldes do entendimento desta C. Câmara.

Por fim, tratando-se de réus estrangeiros, oficie-se informando 

sobre a condenação, com cópias da r. sentença e deste v. acórdão, ao Ministério da 

Justiça, à Polícia Federal e aos respectivos Consulados.

Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos, mantendo-se 

a r. sentença, inclusive por seus fundamentos.

CARLOS MONNERAT
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