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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de 
Declaração nº 0001310-72.2015.8.26.0242/50000, da Comarca de 
Igarapava, em que é embargante MARCELO HENRIQUE FAQUIM DA 
SILVA, é embargado COLENDA 7ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o 
exame do mérito do recurso, e decretaram, de ofício, a extinção da 
punibilidade do réu MARCELO HENRIQUE FAQUIM DA SILVA quanto aos 
fatos que lhe foram imputados nestes autos, em razão de seu falecimento, 
com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), 
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.

São Paulo, 4 de abril de 2018.

OTAVIO ROCHA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 9179 

Embargos de Declaração nº 0001310-72.2015.8.26.0242/50000

Comarca: IGARAPAVA  2ª Vara Judicial

Embargante: MARCELO HENRIQUE FAQUIM DA SILVA

Embargos de declaração  Ameaça, resistência e desacato 
 Superveniência da morte do sentenciado, ocorrida em 

01/01/2018  Reconhecimento, de ofício, da extinção da 
punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código 
Penal  Análise dos embargos de declaração que ficou 
prejudicada. 

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado 

supramencionado, em face do v. Acórdão de fls. 119/128, por meio do 

qual esta C. 7ª Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, deu 

parcial provimento ao recurso por ele interposto para, afastados os 

maus antecedentes, reduzir a pena corporal que lhe fora imposta para 

10 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
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Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o 

Embargante que “o acórdão foi contraditório quando disse que o 

regime inicial deveria ser o semi-aberto e não o aberto, haja vista que 

a condenação do acusado em processo anterior... não gera a 

reincidência do acusado...” (fl. 131).

É o relatório.

Fica prejudicada a análise dos Embargos de Declaração, ante a 

incidência da causa extintiva da punibilidade da morte do agente, nos 

termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Com efeito, a certidão de óbito de fl. 134 comprova a ocorrência 

do falecimento do sentenciado (“morte sem assistência médica e 

ausência de trauma ou lesões perfurantes”), ocorrido em 01/01/2018.

Assim, prejudicado o exame do mérito do recurso, decreto, de 

ofício, a extinção da punibilidade do réu MARCELO HENRIQUE 

FAQUIM DA SILVA quanto aos fatos que lhe foram imputados nestes 

autos, em razão de seu falecimento, com fundamento no artigo 107, 

inciso I, do Código Penal.

OTAVIO ROCHA
Relator


		2018-04-25T19:30:57+0000
	Not specified




