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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Processo nº 0002388-66.2013.815.0731)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
EMBARGANTE: Rohan Diego Rodrigues do Nascimento
ADVOGADOS: Aécio Farias de Barros Filho e outro
EMBARGADA: Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estrado da Paraíba

Processual  Penal  -  Embargos de Declaração.  Crimes Contra a 
Saúde  Pública.  Tráfico  de  Drogas.  Condenação. Apelação 
interposta por  um dos acusados.  Provimento parcial,  ex officio. 
Corréu não apelante. Extensão. Imperiosidade. Omissão suprida. 
Embargos que se acolhem.

− O art. 580 do Código de Processo Penal confere ao corréu  
não apelante o direito de se ver beneficiado com o provimento do  
recurso  do que apelou,  sempre que o  benefício  se  fundar  em  
questão objetiva comum.

− Concedido os benefícios da redução da reprimenda, fixação 
de regime menos gravoso e substituição da pena corporal  por  
restritivas  de  direitos  ao  réu  apelante,  e  presentes  idênticas  
condições pessoais para réu não apelante, impõe-se a extensão  
dos efeitos do julgado a este, em obediência ao disposto no art.  
580 do Código de Processo Penal. Embargos acolhidos. Omissão  
suprida.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, à unanimidade, em acolher os embargos declaratórios, nos termos do voto do 
relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida a espécie de Embargos de Declaração opostos por Rohan 
Diego Rodrigues do Nascimento com a finalidade de suprir omissão no acórdão de 
fs. 345/352 – Vol. II,  que, de ofício, deu parcial  provimento ao recurso de apelação 
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interposto pelo corréu, Leandro Roque dos Santos, e a ele concedeu os benefícios da 
redução  da  reprimenda,  fixação  de  regime menos  gravoso  e  substituição  da  pena 
corporal por restritivas de direitos, uma vez que, segundo o embargante, também ele 
faria  jus aos benefícios, na forma do art.  580 do Código de Processo Penal, muito 
embora não tenha apelado da sentença.

Requer o acolhimento dos embargos, para que se sane o vício 
apontado (fs. 360/364  – Vol. II).

Em homenagem ao princípio do contraditório e considerando o 
pedido de efeito infringente, determinei a baixa dos autos à instância monocrática e 
abertura de vistas ao representante do Parquet (f. 372 – Vol. II).

Na instância  a quo,  o Ministério Público do Estado da Paraíba 
posicionou-se  pela  extensão  dos  efeitos  do  julgamento  que  beneficiou  o  corréu 
Leandro Roque dos Santos (fs. 413/415 – Vol. II).

Instada a se pronunciar,  a douta Procuradoria-Geral  de Justiça 
opina pelo acolhimento dos embargos (fs. 417/418 – Vol. II).

No essencial, é o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Presentes  os  pressupostos  de  admissão  e  processabilidade, 
conheço dos embargos.

Insta esclarecer, a princípio, que os embargos de declaração por 
tratar-se  de  via  de  integração  do  julgado,  constituem-se  de  rígidos  contornos 
processuais,  consoante disciplinamento imerso no art.  6191 do Código de Processo 
Penal,  têm  o  desígnio  de  esclarecer  a  sentença  ou  acórdão,  complementando-os 
quanto a eventuais pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.

Em  essência,  o  objeto  dos  embargos  de  declaração  é  o 
aprimoramento da prestação jurisdicional.

In  casu,  examinando  o  aresto  embargado  e  os  elementos 
disponíveis nos autos da instrução, verifico, de fato, assistir razão à combativa Defesa, 
impondo-se que se sane a omissão detectada no acórdão.

Afinal, as circunstâncias pessoais e objetivas do fato, em relação 
ao embargante Rohan Diego Rodrigues do Nascimento, são as mesmas do apelante, 
Leandro  Roque  dos  Santos.  A este,  parcialmente  provido  o  recurso  de  apelação 
interposto, foi concedido  os benefícios da  redução da reprimenda, fixação de regime 
menos gravoso e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos 
de decisão unânime desta Câmara Criminal.

1 CPP - Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser 
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na  
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2/6
ED 0002388-66.2013.815.0731_4 (Lei 11.343.2006 - Condenação - Apelação - Provimento Parcial - Embargos -

Extensão ao corréu não apelante - Art. 580 CPP - Acolhimento).doc



Em verdade, ao sentenciar  a douta magistrada consignou:

Quanto a ROHAN DIEGO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Atendendo à culpabilidade do acusado ROHAN DIEGO RODRIGUES 
DO NASCIMENTO, presente; aos seus antecedentes, que revelam ser 
tecnicamente primário;  à    sua conduta social  ,  dentro da normalidade, 
segundo as  testemunhas ouvidas;  à sua personalidade,  de homem 
comum;  aos  motivos  do  crime,  sentimento  egoístico;  às 
circunstâncias, que eram desfavoráveis; às conseqüências do crime, 
que foram mínimas; bem como, ao comportamento da vítima, no caso 
a  sociedade,  que  em  nada  contribuiu  para  a  conduta  do  réu. 
Considerando,  ainda,  a  natureza  e  a  quantidade  das  substâncias 
apreendidas,  cocaína e maconha, em quantidade razoável, conforme 
art. 42, da Lei 11.343/2006. Assim, ante as circunstâncias analisadas e 
considerando que o art.  33,  da Lei 11.343/2006 prevê abstratamente 
uma pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa,  FIXO  a pena 
corporal base em 06 (SEIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO 
Diante da presença da atenuante da confissão espontânea perante a 
autoridade policial, prevista no art. 65,  III,  "d", do CP, ATENUO a pena 
em 06 (SEIS)  meses.  Considerando a causa de diminuição de pena 
prevista no art.  33,  § 4o, da Lei 11.343/2006,  aplicável em razão do 
acusado ser primário, de bons antecedentes e não haver notícias de 
que  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre  organização 
criminosa,  DIMINUO a pena em 1/6 (um sexto),  passando-a para  05 
(CINCO) ANOS. A míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes, 
bem como de  causas  de  diminuição  ou  aumento  de  pena  a  serem 
aplicadas  a  este  caso  concreto  TORNO  REFERIDA  PENA  EM 
DEFINITIVA.

Observando  o  regramento  do  art.  49  e  seus  parágrafos  do  Código 
Penal, assim como art. 42 da Lei 11.343/2006, FIXO a pena de multa 
em 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO 
MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, cada dia multa.

Quanto a LEANDRO ROQUE DOS SANTOS

Atendendo  à  culpabilidade  do  acusado  LEANDRO  ROQUE  DOS 
SANTOS, presente; aos seus antecedentes, que revelam ser primário; 
à    sua  conduta  social  ,  dentro  da  normalidade,  homem  trabalhador, 
buscando profissionalizasse; à sua personalidade, de pessoa comum; 
aos motivos do crime,  promessa de pagamento;  às circunstâncias, 
que eram favoráveis; às conseqüências do crime, que foram mínimas; 
bem como,  ao comportamento da vítima,  no caso a sociedade, que 
em  nada  contribuiu  para  a  conduta  do  réu.  Considerando,  ainda,  a 
natureza e a quantidade das substâncias apreendidas,  cocaína e 
maconha,  em  quantidade  razoável,  conforme  art.  42,  da  Lei 
11.343/2006. Assim, ante as circunstâncias analisadas e considerando 
que o art. 33, da Lei 11.343/2006 prevê abstratamente uma pena de 
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reclusão  de  05  (cinco)  a  15  (quinze)  anos  e  pagamento  de  500 
(quinhentos)  a  1.500  (mil  e  quinhentos)  dias-multa,  FIXO  a  pena 
corporal base em 06 (SEIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO 
Diante da presença da atenuante da confissão espontânea perante a 
autoridade policial, prevista no art. 65,  III,  "d", do CP, ATENUO a pena 
em 06 (SEIS)  meses.  Considerando a causa de diminuição de pena 
prevista no art.  33,  § 4o, da Lei 11.343/2006,  aplicável em razão do 
acusado ser primário, de bons antecedentes e não haver notícias de 
que  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre  organização 
criminosa,  DIMINUO a pena em 1/6 (um sexto),  passando-a para  05 
(CINCO) ANOS. A míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes, 
bem como de  causas  de  diminuição  ou  aumento  de  pena  a  serem 
aplicadas  a  este  caso  concreto  TORNO  REFERIDA  PENA  EM 
DEFINITIVA.

Observando  o  regramento  do  art.  49  e  seus  parágrafos  do  Código 
Penal, assim como art. 42 da Lei 11.343/2006, FIXO a pena de multa 
em 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO 
MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, cada dia multa. (sic) (grifos 
originais) (fs. 280/281 – Vol. I). 

Como se vê, a análise do art. 592 do Código Penal, a pena-base, 
a quantidade da pena corporal e pecuniária,  a fração de redução de que trata a causa 
especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º3 da Lei 11.343/2006 e o regime inicial 
para cumprimento da pena, foram exatamente iguais, tanto para o apelante Leandro Roque 
dos  Santos,  que  teve  o  seu  recurso  parcialmente  provido,  quanto  para  o  corréu,  ora 
embargante, Rohan Diego Rodrigues do Nascimento.

Portanto, constando-se que modificações realizadas em prol do 
apelante Leandro Roque dos Santos, por tratarem-se de matéria exclusivamente de 
direito,  que não se fundam em qualquer caráter  pessoal,  reclamam a aplicação do 
artigo 580 do Código de Processo Penal, de modo que se beneficie também o corréu, 
não apelante, Rohan Diego Rodrigues do Nascimento, verbis:

CPP - Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), 
a  decisão  do  recurso  interposto  por  um  dos  réus,  se  fundado  em 

2CP - Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 
agente,  aos motivos,  às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da 
vítima,  estabelecerá,  conforme seja  necessário  e  suficiente  para reprovação e  prevenção do crime: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
3Lei 11.343/2006 -  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 regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 
quinhentos) dias-multa.

[…];
§ 4º  Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de  

um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja  
primário,  de  bons antecedentes,  não se  dedique  às  atividades criminosas  nem integre  organização 
criminosa.     (Vide Resolução nº 5, de 2012)
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motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará 
aos outros.

Com tais considerações, entendemos que os presentes embargos 
devem ser acolhidos, para suprir-se a omissão arguida pela parte embargante.

Isso considerado, acolho os embargos declaratórios, para suprir 
omissão no acórdão de fs. 345/352 – Vol. II, e reduzir a pena imposta ao embargante 
Rohan Diego Rodrigues do Nascimento,  anteriormente fixada em 5 (cinco) anos de 
reclusão  e  500  (quinhentos)  dias-multa,  para  4  (quatro)  anos  de  reclusão  e  333 
(trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima, fixar o regime inicialmente aberto 
e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes 
em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos dos 
arts. 43, IV4 e VI5, 44, § 2°6, 467 e 488 do Código Penal, em locais e horários a serem 
designados pelo Juízo das Execuções, consoante prescrevem os arts. 1499 e 15110 da 
Lei  7.210/1984.

4CP - Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
[…]
IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984 , renumerado  com alteração pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998).
5VI – limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984, renumerado  com alteração 
pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998).
6§ 2º - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma  
pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por  
uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 
1998).
7Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações 
superiores a seis meses de privação da liberdade. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).

§ 1º - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de 
tarefas gratuitas ao condenado.  (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

§  2º  -  A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais,  hospitais,  
escolas,  orfanatos  e  outros  estabelecimentos  congêneres,  em programas  comunitários  ou  estatais.  
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

§ 3º - As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, 
devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não 
prejudicar a jornada normal de trabalho. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

§ 4º - Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena  
substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. 
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
8Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos,  
por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.  (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo  único  -  Durante  a  permanência  poderão  ser  ministrados  ao  condenado  cursos  e 
palestras ou atribuídas atividades educativas.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
9Lei  7.210/1984 - Art. 149. Caberá ao Juiz da execução:

I  -  designar  a  entidade  ou  programa  comunitário  ou  estatal,  devidamente  credenciado  ou 
convencionado,  junto  ao qual  o  condenado deverá trabalhar  gratuitamente,  de acordo com as suas 
aptidões;

II - determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que 
deverá cumprir a pena;

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de 
trabalho.

§ 1º  -  o trabalho terá a duração de 8 (oito)  horas semanais e será realizado aos sábados, 
domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos 
horários estabelecidos pelo Juiz.

§ 2º - A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.
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Observadas as cautelas legais,  se por outro motivo não estiver 
preso, expeça-se o alvará de soltura em favor do embargante.

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  convocado  para 
substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Álvaro 
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 09 
de abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Relator

10Lei   7.210/1984  -  Art.  151.  Caberá  ao  Juiz  da  execução  determinar  a  intimação  do  condenado, 
cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena.

Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.
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