
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.942 - GO (2018/0011218-0)
  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE : RONILDO CHAVES RODRIGUES 
ADVOGADOS : CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - 

DF015068 
   MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO  - DF017067 
   EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA  - DF041916 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). 
JÚRI. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. MENÇÃO 
À DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE 
AUTORIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO 
PROVIDO.
1. As normas processuais penais relativas ao procedimento adotado 
no Tribunal do Júri são bastante particulares e regradas. Em plenário, 
tais normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento e 
visam assegurar a imparcialidade dos jurados, cidadãos leigos, que 
têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo 
sua consciência e razão, sem nenhuma influência do tecnicismo da 
justiça togada.
2. Na hipótese, as palavras utilizadas pelo Membro do Ministério 
Público – "a legítima defesa foi rechaçada no momento da análise da 
pronúncia" – não demonstram evidente argumento de autoridade. 
Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme 
no sentido de que a simples menção ou mesmo a leitura da sentença 
de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do 
julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo 
acesso aos autos. 
3.  Somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de 
Processo Penal se as referências forem   feitas   como  argumento  
de  autoridade  que  beneficie  ou prejudique o acusado, circunstância 
afastada pelo Tribunal de origem, não demonstrada nos autos e, cuja 
análise transbordaria  os  limites  do  recurso  especial, exigindo 
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado 
pela Súmula 7/STJ. 
4. Recurso especial não provido.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Sexta Turma,  prosseguindo no julgamento após a 

sustentação oral e a ratificação de votos dos Srs. Ministros Relator, Nefi 

Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior, e o voto do Sr. 

Ministro Felix Fischer negando provimento ao recurso especial, por maioria, 

negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Vencidos os Srs. Ministros Nefi Cordeiro e Sebastião Reis Júnior. Os 

Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Felix Fischer votaram com o Sr. 

Ministro Relator. Impedida a Sra. Ministra Laurita Vaz. Dr(a). CLEBER 

LOPES DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: RONILDO CHAVES 

RODRIGUES. 

 
Brasília (DF), 28 de março de 2019

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.942 - GO (2018/0011218-0)
RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE : RONILDO CHAVES RODRIGUES 
ADVOGADOS : CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - 

DF015068 
   MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO  - DF017067 
   EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA  - DF041916 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

RONILDO CHAVES RODRIGUES interpõe recurso 
especial, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra 
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Apelação n. 
200903336965), que manteve, na íntegra, a sentença condenatória que lhe 
impôs a pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito 
descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (fls. 2.471-2.474). 

Nas razões deste recurso especial, a defesa aponta violação do 
art. 478, I, do Código de Processo Penal e pugna pela nulidade do julgamento, 
porque o Promotor de Justiça haveria feito menção à decisão de pronúncia, ao 
afirmar que "a legítima defesa foi rechaçada no momento da análise da 
pronúncia", conforme consignado na ata de julgamento à fl. 2.477.

O recurso foi inadmitido no juízo prévio de admissibilidade 
realizado pelo Tribunal a quo, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e pelo 
não cumprimento das exigências do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo 
Civil, o que ensejou a interposição de agravo, no qual a defesa rebateu os 
argumentos de inadmissão do seu recurso (fls. 2.709-2.724). 

O Ministério Público Federal opinou, às fls. 2.738-2.743, pelo 
não provimento do agravo.

Dada a relevância do tema, determinei que o agravo fosse 
convertido em recurso especial, para melhor exame da matéria (fl. 2.746).
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.942 - GO (2018/0011218-0)
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). 
JÚRI. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. MENÇÃO 
À DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE 
AUTORIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO 
PROVIDO.
1. As normas processuais penais relativas ao procedimento adotado 
no Tribunal do Júri são bastante particulares e regradas. Em plenário, 
tais normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento e 
visam assegurar a imparcialidade dos jurados, cidadãos leigos, que 
têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo 
sua consciência e razão, sem nenhuma influência do tecnicismo da 
justiça togada.
2. Na hipótese, as palavras utilizadas pelo Membro do Ministério 
Público – "a legítima defesa foi rechaçada no momento da análise da 
pronúncia" – não demonstram evidente argumento de autoridade. 
Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme 
no sentido de que a simples menção ou mesmo a leitura da sentença 
de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do 
julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo 
acesso aos autos. 
3.  Somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de 
Processo Penal se as referências forem   feitas   como  argumento  
de  autoridade  que  beneficie  ou prejudique o acusado, circunstância 
afastada pelo Tribunal de origem, não demonstrada nos autos e, cuja 
análise transbordaria  os  limites  do  recurso  especial, exigindo 
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado 
pela Súmula 7/STJ. 
4. Recurso especial não provido.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator): 

I. Admissibilidade

Preliminarmente, no que diz respeito à interposição do recurso 
com base na alínea "c" do permissivo constitucional, noto que, apesar de a 
defesa haver mencionado precedentes desta Corte Superior (REsp n. 
1.239.852/SC, HC n. 323.132/SC e REsp n. 1.402.650/DF) e do Supremo 
Tribunal Federal (RHC n. 120.598 e HC n. 94.274), deixou de demonstrar, de 
modo concreto, a similitude fática entre os julgados. Conforme disposição dos 
arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil e 255, § 1º, do RISTJ, quando o 
recurso interposto estiver fundado em divergência pretoriana, deve a parte 
colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta o dissídio, bem 
como realizar o devido cotejo analítico, a fim de demonstrar, de forma clara e 
objetiva, a suposta incompatibilidade de entendimentos e a similitude fática 
entre as demandas. 

Contudo, observo que o especial, fundado no art. 105, III, 
"a", da Constituição da República, suplanta o juízo de prelibação, haja 
vista a ocorrência do necessário prequestionamento, além de estarem 
presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso 
(cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo, 
tempestividade e regularidade formal), razões pelas quais avanço na 
análise de mérito da controvérsia. 

II. Contextualização

A defesa aduz, em síntese, negativa de vigência ao art. 478, I, 
do Código de Processo Penal, por nulidade ocorrida no julgamento proferido 
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Minaçu – GO, na sessão de julgamento 
do dia 7/10/2014, porque o órgão acusador fez uso de argumento de autoridade 
durante os debates em plenário, ao mencionar a decisão de pronúncia que 
afastou a ocorrência da legítima defesa.

O Tribunal de origem, ao refutar a violação do art. 478, I, do 
Código de Processo Penal, afirmou o seguinte (fls. 2.634-2.635, grifei):

Pertinente à nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, por afronta 
ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, nos debates, o 
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representante ministerial, atuante no plenário, sustentou que a tese 
da legítima defesa foi afastada pela pronúncia, registrado na ata 
de fl. 2.142, mas constou de tese defensiva, além do que a decisão 
provisional não faz nenhuma referência a esse pleito absolutório (fls. 
601-604), ato processual a que os jurados tiveram amplo acesso, art. 
472, parágrafo único, art. 480, § 3º, do Código de Processo Penal, 
expondo que não ocorreu comportamento de autoridade, sem prejuízo 
à parte.
Não se reconhece nulidade do pronunciamento popular, por violação 
do art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, pelo fato da 
acusação, em plenário de julgamento pelo Júri, ter apontado que 
a decisão de pronúncia afastou a tese da legítima defesa, 
matéria debatida pelas partes, sem o emprego do princípio de 
autoridade, principalmente quando os jurados tiveram acesso ao 
ato pronuncial, por exigência dos arts. 472, parágrafo único, 480, 
§ 3º, do Código de Processo Penal, não demonstrado prejuízo ao 
processado.

Com efeito, consta em ata que o Promotor de Justiça, em 
plenário, fez a seguinte referência: "a legítima defesa foi rechaçada no 
momento da análise da pronúncia", embora, após o registro feito pelo 
causídico, ele haja justificado que "não utilizou esta expressão como argumento 
de autoridade" (ambos, fl. 2.477)

III. Regramento dos debates em plenário

As normas processuais penais relativas ao procedimento 
adotado no Tribunal do Júri são bastante particulares e regradas. Em plenário, 
tais normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento, conforme 
se infere, por exemplo, dos ditames dos arts. 478, 479, 480 e 497, todos do 
Código de Processo Penal.

Todas essas regras visam assegurar a imparcialidade dos 
jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa 
e decidir segundo sua consciência e razão, sem nenhuma influência do 
tecnicismo da justiça togada. 

O art. 480 do Código de Processo Penal estabelece a 
possibilidade de leitura de peças processuais pelas partes, podendo a acusação, 
a defesa e os jurados, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, 
pedir que o orador indique a folha dos autos onde está o trecho lido ou citado.
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No entanto, a teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, 
é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em 
plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da 
autoridade. Situam-se nessa categoria, expressamente, a decisão de pronúncia, 
assim como eventuais decisões judiciais posteriores que ratifiquem a 
admissibilidade da acusação formalizada contra o réu. Veja-se:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de 
nulidade, fazer referências: (Redação dada pela Lei n. 11.689, de 
2008)
I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram 
admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como 
argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

É nítida a preocupação do legislador em não permitir a 
utilização de decisão proferida pela justiça togada como argumento de 
autoridade para influenciar os jurados.

Um exame conjunto e sistemático dos dispositivos do Código de 
Processo Penal atinentes aos debates em Plenário do Tribunal do Júri leva à 
conclusão, inclusive, de que a simples leitura da pronúncia ou das demais 
decisões que julgaram admissível a acusação não conduz, por si só, à nulidade 
do julgamento. Isso só ocorre quando a menção a tais peças processuais é 
feita como argumento de autoridade, seja para beneficiar, seja para 
prejudicar o réu, de modo a sugestionar os jurados. 

Nesse sentido:

1. A mera referência, pelo assistente de acusação, à sentença de 
pronúncia, com a menção de que haveria em desfavor do réu a 
existência de indícios de autoria e prova da materialidade, não constitui 
argumento de autoridade que prejudique o acusado e eive de nulidade 
o julgamento pelo Conselho de Sentença, nos termos do artigo 478, 
inciso I, do Código de Processo Penal.
(AgRg no REsp n. 1.444.570/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de 
Assis Moura, 6ª T., DJe 19/3/2015)

[...]
3. Nessa linha, a mera menção ou mesmo leitura de decisão que julgou 
admissível a acusação não implicam, obrigatoriamente, a nulidade do 
julgamento, até mesmo pelo fato de os Jurados possuírem amplo 
acesso aos autos. Assim, somente resta configurada a ofensa ao 
art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, se as referências 
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forem feitas como argumento de autoridade que beneficiem ou 
prejudiquem o acusado. Precedente deste STJ.
(REsp n. 1.194.933/AC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 
3/2/2014)

Assim, verifico que o objetivo dessa norma processual é o de 
impedir a utilização de discurso pernicioso em plenário, ou seja, empregá-lo 
como argumento de autoridade, de forma a prestigiar os fundamentos 
lançados pelo juiz em detrimento da convicção dos jurados. Melhor dizendo, 
visa a norma extirpar dos debates a utilização, tanto pela defesa, quanto pela 
acusação, de linhas argumentativas, muito comuns nos plenários do júri, 
fundadas na importância do magistrado prolator da decisão, acerca do 
seu senso de justiça e do seu conhecimento do Direito.

Segundo Heráclito Antônio Mossin:

A proibição telada tem como ultima ratio não permitir que o corpo 
de jurados seja influenciado por decisão proferida pela magistratura 
togada. (MOSSIN, Heráclito Antônio. Júri: crimes e processo. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 357)

Nestor Távora e Rodrigues Alencar também orientam que "é 
vedada a leitura da pronúncia ou de decisão posterior a ela com o objetivo de 
influenciar os jurados como se ali estivesse contido o juízo de valor para 
o julgamento absolutório ou condenatório (como 'argumento de 
autoridade', de acordo com o enunciado normativo)" (TÁVORA, Nestor; 
ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2013, p. 862).

Dessarte, a melhor exegese do art. 478, I, do CPP é a de que 
qualquer referência a decisões judiciais, se empregadas como argumento de 
autoridade, com evidente intuito de influenciar os jurados – pessoas leigas, 
mediante decisões proferidas pela magistratura togada – acarreta evidente 
prejuízo à lisura do julgamento, de maneira a torná-lo nulo.

Portanto, apenas considero violado o art. 478, I, do CPP 
quando, nos debates em plenário, há a utilização de decisões judiciais, pela 
defesa ou pela acusação, com nítido caráter de argumento de autoridade.

IV. Argumento de autoridade

A expressão "argumento de autoridade" – argumentum ad 
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verecundiam ou argumentum magister dixit – é uma figura de linguagem que 
busca convencer o interlocutor com o emprego de argumentos baseados na 
opinião de um ou mais especialistas na área em que se está buscando validar o 
raciocínio, a fim de lhe dar credibilidade e firmar o convencimento de que a 
tese apresentada é irrefutável.

Na prática judicial, os argumentos baseados em autoridade são 
usados com abastança e também se considera legítimo fazê-lo nas hipóteses em 
que se alude a preceito do legislador ou a decisões dos juízes de instância 
superior etc. 

Todavia, como dito alhures, o Tribunal do Júri possui 
peculiaridades que vedam o uso de argumentos de autoridade na sessão de 
julgamento, de forma a preservar a imparcialidade dos jurados.

Conforme a lição doutrinária de Renato Brasileiro:

No âmbito do Júri, pode-se dizer que, ao invés de se valer da prova 
constante dos autos, as partes tentam formar o convencimento dos 
jurados apelando para uma decisão anterior do juiz-presidente ou do 
Tribunal acerca do caso concreto. Como os jurados são pessoas 
leigas, geralmente desprovidas de conhecimento técnico, podem ser 
facilmente influenciadas no sentido da condenação (ou absolvição) do 
acusado se lhes for revelado o entendimento do juiz togado acerca do 
caso concreto. Daí a importância de se vedar a utilização do 
argumento de autoridade (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de 
Processo Penal. v. II, Niterói: Ed. Impetus, 2012, p. 487).

V. Caso concreto

Resta aferir se, no caso concreto, a menção expressa à decisão 
de pronúncia – que afastou a legítima defesa – foi utilizada ou não como 
argumento de autoridade. 

O fato foi registrado na ata de julgamento (fl. 2.477). O 
Tribunal de origem, no entanto, rejeitou a preliminar de nulidade por violação 
do art. 478, I, do Código de Processo Penal, por entender que o Ministério 
Público estadual, a despeito de mencionar que a legítima defesa foi afastada 
pela pronúncia, não empregou argumento de autoridade, notadamente, 
porque os jurados tiveram acesso ao ato pronuncial. 

Com efeito, a intenção do legislador, insculpida no art. 478, I, 
do CPP, não foi a de vedar toda e qualquer referência à decisão de pronúncia e 
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às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, mas sim evitar que 
o Conselho de Sentença, constituído por juízes leigos, seja influenciado por 
decisões técnicas, ao impor aos jurados o argumento da autoridade.

Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça 
entende que "as disposições do artigo 472, parágrafo único, e artigo 478, 
ambos  do Código de Processo Penal voltam-se para a preservação da hígida 
condução dos debates na segunda etapa do procedimento escalonado do júri, 
vedando apenas a utilização das peças processuais de forma capciosa, a 
macular o ânimo dos jurados, o que não se verificou na espécie". (HC n. 
288.116/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 
30/11/2015, destaquei).

A nulidade, portanto, só estará configurada quando a referência 
às peças elencadas no art. 498, I, do Código de Processo Penal vier como 
argumento de autoridade, o que não foi demonstrado nos autos.

Desse modo, a simples palavra do Promotor de Justiça de que a 
tese de legítima defesa foi afastada pela pronúncia não induz, por si só, a 
nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados tiveram amplo acesso 
ao decisum.

Sendo assim, para aferir se a menção feita pelo Promotor de 
Justiça foi capciosa, seria necessário o revolvimento de matéria fática, vedado 
em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.

Nesse sentido:

[...]
9.  A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de 
que a leitura, no Plenário do Júri, das peças elencadas no art. 498, I,  
do  Código  de Processo Penal, somente configura nulidade quando 
vier como argumento de autoridade.
10.  No  caso, o Tribunal de origem afirmou que, embora constasse 
da ata  ter  havido  a  leitura  do  acórdão  que invalidara o 
primeiro julgamento,  não  era  possível  verificar  se  teria  
ocorrido como argumento  de  autoridade  ou  para  causar  
desequilíbrio  entre as partes. Sendo assim, para aferir a 
ocorrência dessas circunstâncias, seria necessário o 
revolvimento de matéria fática, vedado em recurso especial, por 
força da Súmula 7/STJ.
[...]
(REsp n. 1.558.124/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª 
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T., DJe 8/9/2016, destaquei)

[...]
1. Segundo entendimento desta Corte, a leitura de documentos em 
Plenário não implica, obrigatoriamente, a nulidade de julgamento, 
tendo em vista que os jurados possuem amplo acesso aos autos.
2. Na hipótese, foi feita a leitura em Plenário de decisões de habeas 
corpus impetrados pelo réu cuja ordem fora denegada, não havendo 
falar em violação do art. 478, I, do CPP.
3. Verificar se a referência a documento ocorreu ou não como 
argumento de autoridade transborda os limites do recurso 
especial, exigindo reexame do conjunto fático-probatório dos 
autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.171.968/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª 
T., DJe 3/11/2015, grifei)

O acórdão recorrido, portanto, está em harmonia com o 
entendimento pacificado nesta Corte de Justiça.

VI. Dispositivo

À vista do exposto, conheço do recurso especial e, por não 
identificar violação do art. 478, I, do Código de Processo Penal, nego-lhe 
provimento.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.942 - GO (2018/0011218-0)
RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE : RONILDO CHAVES RODRIGUES 
ADVOGADOS : CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015068 
   MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO  - DF017067 
   EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA  - DF041916 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 

VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (PRESIDENTE): 

Voto na sequência e, com a vênia do Ministro Schietti, mantenho a compreensão que 

tive na última oportunidade. 

A intenção do legislador era evitar a influência aos jurados, e, quando se faz a menção 

de que a sentença de pronúncia rechaçou a tese da defesa, temos duas considerações que me 

parecem muito fortes: a primeira é que há, sim, argumento de autoridade, porque quem faz a 

sentença de pronúncia é o juiz presidente, e a própria lei chega a fazer expressa alusão de que 

a leitura da sentença de pronúncia ou do acórdão que a mantém em plenário do júri com esta 

função de argumento de autoridade serve para os fins de nulidade e não haveria necessidade 

de maior especificação, a meu ver, da especialidade do juiz. A autoridade na decisão por ele 

lançada está no próprio cargo desempenhado, não em uma eventual especialização acadêmica 

adicional; e a segunda questão é que o verbo rechaçar é, sim, mais forte do que o verbo 

afastar, rejeitar, porque tem a ver com ideia de luta para o afastamento, oposição mais forte 

para o afastamento. Embora exista, sim, a possibilidade de usá-las como sinônimos, há um 

sentido mais veemente, mais forte no rechaçar, e, aí, reunindo essas duas ideias, eu vejo como 

forte, sim, e relevante a argumentação de que a fala de um promotor perante jurados leigos, 

que não conhecem o Direito, dizendo, no momento em que se fala da tese da defesa, que essa 

tese já foi rechaçada na pronúncia tem qual sentido? Esclarecer apenas? Saliento, ademais que 

a  pronúncia não rechaça teses, a pronúncia pode não ver admitido como provado naquele 

instante tese da defesa, mas jamais poderá a denúncia afastar, rejeitar peremptoriamente 

qualquer tese da defesa.

Mas, mais importante até do que isso, parece-me que a fala do promotor tem risco, 

sim, de influir em jurados leigos, porque ao se mencionar – como dizia – , durante a exposição 

da tese da defesa, afirmando que essa tese já foi rechaçada pela pronúncia, o que parece 

transmitir aos jurados? Que essa tese não pode ser conhecida. Não pode ser admitida.

Reconheço que a situação é passível, sim, de interpretações diferentes. E, aí, com 

essa possibilidade de interpretações diferentes, eu prefiro ficar com a garantia: prefiro anular o 

Júri para que aconteça um Júri onde não se tenha, em qualquer momento, a alegação de que a 

tese não pode ser examinada pelos jurados, porque foi rechaçada na pronúncia e essa ideia 
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parece-me como possível de ter sido gerada pela fala discutida.

Então, eu divirjo com a vênia do Relator.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2018/0011218-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.757.942 / GO

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00271374520028090103  0212002  03336961620098090000  200290271371  200502743551  
2713745

PAUTA: 13/12/2018 JULGADO: 13/12/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra  :  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RONILDO CHAVES RODRIGUES 
ADVOGADOS : CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015068 

 MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO  - DF017067 
 EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA  - DF041916 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: RONILDO CHAVES 
RODRIGUES

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso especial e o voto do 
Sr. Ministro Nefi Cordeiro dando-lhe provimento, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Sebastião 
Reis Júnior. Aguarda o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Impedida a Sra. Ministra Laurita 
Vaz.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.942 - GO (2018/0011218-0)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: A questão aqui 

posta em debate se refere ao uso, ou não, de argumento de autoridade por 

ocasião do Júri a que foi o recorrente submetido. 

Não vejo divergência quanto à tese. Aliás, aqui como em outras 

situações – fundamentos da prisão preventiva e fundamentos da decisão que 

autorizou a quebra do sigilo telefônico, por exemplo –, já percebi que todos temos 

a mesma compreensão quanto à tese jurídica. 

No entanto, o reconhecimento da fundamentação necessária – no caso 

dos exemplos citados – ou do argumento de autoridade – no caso concreto – 

muito está ligado à leitura que cada um de nós faz das palavras e expressões 

utilizadas. 

Muitas vezes, cuidando do caso concreto, o uso de uma expressão, 

frase ou palavra, ou mesmo o contexto em que essas foram utilizadas, pode para 

uns caracterizar argumento de autoridade e para outros não. É o que ocorre no 

caso presente, em que a força de uma expressão – rechaçada – é para o Relator, 

normal, nada excepcional ou extraordinário, mas para o Ministro Nefi, é uma 

palavra forte, que traz a ideia de que a tese defensiva – a que foi rechaçada 

(legítima defesa) – é inadmissível, sem sentido, descabida, o que influenciaria 

negativamente o corpo de jurados. 

Peço vênia ao Relator para acompanhar aqui a divergência. Houve, a 

meu ver, uso de argumento de autoridade e assim entendo pelos fundamentos já 

longamente apresentados pelo Ministro Nefi Cordeiro, aos quais adiro 

integralmente.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2018/0011218-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.757.942 / GO

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00271374520028090103  0212002  03336961620098090000  200290271371  200502743551  
2713745

PAUTA: 13/12/2018 JULGADO: 12/02/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra  :  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RONILDO CHAVES RODRIGUES 
ADVOGADOS : CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015068 

 MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO  - DF017067 
 EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA  - DF041916 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Sebastião Reis 
Júnior dando provimento ao recurso especial, e o voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro 
negando-lhe provimento, à míngua de quorum, deliberou a Sexta Turma convocar Ministro da E. 
Quinta Turma para prosseguir no julgamento.

Impedida a Sra. Ministra Laurita Vaz.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.942 - GO (2018/0011218-0)

VOTO-DESEMPATE

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de Recurso 

Especial interposto por RONILDO CHAVES RODRIGUES com fundamento no artigo 105, 

III, a e c da Constituição Federal, no qual pretende o reconhecimento da nulidade da 2ª 

sessão de julgamento do juri, e dos atos subsequentes, com submissão do recorrente a 

novo julgamento. 

Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado e pronunciado como 

incurso no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (emprego de recurso que 

dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, sendo posteriormente submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri,  oportunidade em que foi condenado pelo Conselho de 

Sentença nas disposições do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 13 (treze) 

anos de reclusão em regime inicial fechado. Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça de 

Goiás deu provimento ao recurso defensivo para anular o julgamento e determinar a submissão 

do pronunciado a novo júri.

Baixados os autos, em segunda sessão de julgamento, o Tribunal do Júri 

novamente condenou o pronunciado nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, 

à pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Inconformado, a defesa interpôs recurso de apelação, tendo como lastro o que 

dispõe o art. 593, inciso III, alínea "a" e "d", do Código de Processo Penal, ao 

fundamento de existir nulidade posterior a pronúncia, ante o emprego pelo órgão ministerial, 

em sua sustentação em plenário, de argumento de autoridade. Aduziu, subsidiariamente, que a 

decisão do Conselho seria manifestamente contrária à prova dos autos. 

A insurgência restou parcialmente acolhida pelo Tribunal de origem, através da 

Terceira Turma de sua Segunda Câmara Criminal, apenas para readequar a reprimenda 

imposta, conforme ementa (fls. 2.644/2.645):

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. VEREDICTO 
CONDENATÓRIO. NULIDADE. DECISÃO ASSENTADA NA PROVA DOS 
AUTOS. SOBERANIA PRESERVADA. PENA. REDUÇÃO.
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I - Não se reconhece nulidade do pronunciamento popular, por 
violação do art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, pelo fato da 
acusação, em plenário de julgamento pelo Júri, ter apontado que a decisão de 
pronúncia afastou a tese da legítima defesa, matéria debatida pelas partes, 
sem o emprego do princípio de autoridade, principalmente quando os jurados 
tiveram acesso ao ato pronuncial, por exigência dos arts. 472, parágrafo 
único, 480, § 3o, do Código de Processo Penal, não demonstrado prejuízo ao 
processado.

II - Não enseja a cassação, a decisão do Conselho dos Sete que, 
apoiada em uma das versões do fato apresentadas pelas partes, acolhe uma 
delas, amparada pela parcial confissão do processado e depoimentos das 
testemunhas oculares, responsabilizando-o pelo crime de homicídio 
qualificado, tipificado pelo art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal 
Brasileiro, recusando as teses da legítima defesa, homicídio simples e 
privilegiado, devendo ser respeitada a soberania mitigada.

III - Apenamento reduzido.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE."

Irresignado, o sentenciado interpôs Recurso Especial, sustentando, em resenha, 

violação expressa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, pelo uso de argumento de 

autoridade, considerando que o "[...] Promotor de Justiça, se valendo do direito de 

réplica, ao perceber a efetiva possibilidade de o Conselho de Sentença acatar as teses 

articuladas pela Defesa em Plenário, resolveu, deliberadamente, fazer menção expressa 

à decisão de pronúncia, como argumento de autoridade, fato este que, nitidamente, 

prejudicou o Recorrente" (fl. 2.677), ao afirmar que "[...] a legítima defesa foi rechaçada 

no momento da análise da pronúncia" (fl. 2.680).

Obtempera que a mera condenação do recorrente à pena de doze anos 

constitui cabal demonstração do prejuízo experimentado pela defesa decorrente da conduta do 

Ministério Público por ocasião dos debates em plenário.

Ao final, pugna pelo "[...] provimento do presente recurso, para reconhecer 

a violação ao dispositivo de lei apontado nas razões recursais, de modo a anular o 

processo, com posterior submissão do Recorrente a novo julgamento em Sessão 

Plenária" (fl. 2.689).

Inadmitido o recurso pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de 
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Goiás, foi interposto Agravo, tendo o Ministério Público Federal emitido parecer pelo seu não 

provimento (fls. 2.738/2.743). O D. Relator, de forma monocrática, decidiu por 

converter o Agravo em Recurso Especial, amparando-se na relevância do tema (fl. 

2.746). 

O ilustre Ministro Relator, Rogerio Schietti Cruz, proferiu voto, 

assentando que "[...] a melhor exegese do art. 478, I, do CPP é a de que qualquer 

referência a decisões judiciais, se empregada como argumento de autoridade, com 

evidente intuito de influenciar os jurados - pessoas leigas, mediante decisões proferidas 

pela magistratura togada - acarreta evidente prejuízo à lisura do julgamento, de 

maneira a torná-lo nulo". Todavia, no caso concreto, a menção à trecho da decisão de 

pronúncia pelo Ministério Público não foi empregada como argumento de autoridade capaz de 

influenciar os jurados, notadamente porque os jurados tiveram amplo acesso ao decisum. 

Ainda, aduz que "[...] para aferir se a menção feita pelo Promotor de Justiça foi 

capciosa, seria necessário o revolvimento de matéria fática", razão pela qual concluiu 

pelo não provimento do apelo extremo, tendo sido acompanhado pelo Exmo. Ministro 

Antonio Saldanha Palheiro.

Já o eminente Ministro Nefi Cordeiro inaugurou divergência no 

julgamento, por entender ter havido emprego de argumento de autoridade pelo Ministério 

Público ao proceder a leitura de trecho da decisão de pronúncia perante o Conselho de 

Sentença, apta a criar idéia nos jurados de que a defesa seria sem sentido, ou descabida, 

influenciando assim no ânimo do julgamento. 

Prosseguindo no julgamento, o d. Ministro Sebastião Reis Júnior aderiu 

integralmente aos argumentos apresentados pela divergência. 

Assim, diante do empate no julgamento e do impedimento registrado pela 

Ministra Laurita Vaz, fui convocado para compor quorum na Sexta Turma, nos termos dos 

artigos 55, parágrafo único, e 181, § 3º, ambos do RISTJ.

É o relatório.

O tema não é novo na Corte. Trata-se de identificar, na hipótese, se o 

Ministério Público, no momento dos debates em plenário do júri, ao fazer referência a 
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fragmento da decisão de pronúncia, fez uso de argumento de autoridade apto a ensejar a 

nulidade do julgamento, por inobservância do art. 478, I, do Código de Processo Penal.

Consta da ata da sessão de julgamento o seguinte (fl. 2.477):

"[...] Durante a fala ministerial, a Defesa requereu fosse consignado em 
ata o fato do DD. Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo ter se manifestado nestes termos: 
'A LEGÍTIMA DEFESA FOI RECHAÇADA NO MOMENTO DA ANÁLISE DA 
PRONÚNCIA'. Em Seguida o douto promotor de justiça, justificou-se, alegando que 
'NÃO UTILIZOU ESTA EXPRESSÃO COMO ARGUMENTO DE 
AUTORIDADE'"

Por sua vez, o eg. Tribunal a quo assim se manifestou sobre o ponto     (fl. 

2.634):

"Pertinente à nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, por afronta 
ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, nos debates, o representante 
ministerial, atuante no plenário, sustentou que a tese da legítima defesa foi afastada pela 
pronúncia, registrado na ata de fl. 2.142, mas constou de tese defensiva, além do que a 
decisão provisional não faz nenhuma referência a esse pleito absolutório (fls. 601/604), 
ato processual a que os jurados tiveram amplo acesso, art. 472, parágrafo único, art. 
480, § 3º, do Código de Processo Penal, expondo que não ocorreu comportamento de 
autoridade, sem prejuízo à parte.

Não se reconhece nulidade do pronunciamento popular, por violação do 
art. 478, inciso I, do Código de Processo penal, pelo fato da acusação, em plenário de 
julgamento pelo júri, ter apontado que a decisão de pronúncia afastou a tese da legítima 
defesa, matéria debatida pelas partes, sem o emprego do princípio de autoridade, 
principalmente quando os jurados tiveram acesso ao ato pronuncial, por exigência dos 
arts. 472, parágrafo único, 480, § 3º, do Código de Processo Penal, não demonstrado 
prejuízo ao processado."

Conforme se extrai da leitura do voto condutor do v. acórdão, e do excerto da 

ata da sessão de julgamento supra transcrito, o Promotor de Justiça teria feito referência e lido 

trecho da decisão de pronúncia por ocasião dos debates, o que, segundo a defesa, 

configuraria nulidade do julgamento.

Ocorre que a mera leitura promovida, sem maiores desdobramentos, não tem o 

condão de invalidar o julgamento. "Esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já 

reconheceu que mera menção ou mesmo leitura da pronúncia não implica, 

obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados 
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possuírem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 

478, I, do Código de Processo Penal se as referências forem feitas como argumento de 

autoridade que beneficie ou prejudique o acusado" (AgRg no AREsp n. 300.837/SP, 

Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 31/10/2014). 

Nesse sentido os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO  
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEBATES.  
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA SESSÃO  DE  
JULGAMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEITURA DE 
TRECHO DA PRONÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Mostra-se correto o v. acórdão recorrido, tendo em vista 
que se encontra em consonância com o  entendimento  estabelecido  na 
jurisprudência  desta  Corte  Superior de Justiça, no sentido de que 'as  
nulidades ocorridas  em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas 
no  momento  próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas  
na  ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão (precedentes)' 
(AgRg no REsp n. 1.518.220/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 
de 11/11/2016).

II - Como ressaltado pelo ilustre representante ministerial, 
em seu d. parecer, "como  bem  destacado na decisão de 
inadmissibilidade, operou-se a preclusão,  pois, a teor do art. 571, VIII, do 
CPP, as nulidades  deverão  ser  argüidas: as do julgamento em plenário, 
em audiência ou sem sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem".

III - Ainda que se supere esse óbice de natureza 
procedimental, o pleito não tem condições de prosperar, pois de acordo 
com o eg. Tribunal de origem, a menção à decisão de pronúncia foi feita 
"apenas como histórico do processo e não como argumento de 
autoridade". Quanto ao tema, "esta Corte Superior, em inúmeros 
julgados, já reconheceu que mera menção ou  mesmo leitura da 
pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, 
até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos. 
Assim, somente  fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de  
Processo Penal se as referências forem feitas como argumento de 
autoridade que beneficie ou prejudique o acusado" (AgRg no AREsp n. 
300.837/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 
31/10/2014).

Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 
978.032/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/8/2017 - grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE. 
MENÇÃO À SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL 
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DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO 
IMPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício a simples 
menção ou leitura da sentença de pronúncia durante a sessão plenária 
do júri, desprovida do caráter de argumento de autoridade, não implica, 
automaticamente, na nulidade do julgamento, especialmente 
considerando que o Conselho de Sentença possui amplo acesso ao 
conteúdo dos autos.

[...]
4. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp n. 

1.034.150/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 
18/09/2018, DJe de 26/09/2018, grifei).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. 
HOMICÍDIO. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 
MENÇÃO À PRONÚNCIA. ART. 471, I, DO CPP. NULIDADE. 
INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIAS NÃO UTILIZADAS COMO 
ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
WRIT NÃO CONHECIDO. 

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram 
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do 
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não 
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 

2. O reconhecimento de nulidades no curso do processo 
penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual 
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo 
art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). 

3. Na hipótese, a menção a trechos da pronúncia não induz 
à nulidade do julgamento, tendo em vista que eles foram utilizados pela 
magistrada apenas para fundamentar o indeferimento do pleito 
defensivo de exclusão de quesitos relativos a qualificadoras, sob o 
argumento de que não foram descritos na pronúncia nem no acórdão 
que a confirmou.

4. Não há falar em violação do art. 471, I, do CPP, tendo 
em vista que a referência à sentença que determinou a submissão do 
paciente ao Tribunal do Júri não se revestiu de argumento de 
autoridade, capaz de influenciar no convencimento dos jurados. Prejuízo 
não demonstrado.

5. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 323.474/MT, 
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 28/11/2017, DJe de 
1º/12/2017, grifei).
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No caso, não há como extrair de plano que a referência à sentença de 

pronuncia promovida pelo Ministério Público representaria argumento de autoridade capaz de 

macular o julgamento, pois, como bem frisado pelo d. Relator, os jurados tiveram amplo 

acesso ao decisum e outras peças processuais, nos termos do parágrafo único, do art. 472, 

do Código de Processo Penal. Ora, se o recebimento de cópia da decisão de pronúncia 

pelo jurado não configura nulidade, constituindo inclusive determinação legal (art. 472, 

parágrafo único, do CPP), a mera leitura de trecho da pronúncia por ocasião dos 

debates, sem demonstração clarividente do argumento de autoridade, não pode 

configurar automática nulidade da sessão de julgamento, sob pena de se ofender a 

própria racionalidade e economicidade que deve nortear o processo.

Assim, como não houve demonstração pelo recorrente de que a argumentação 

empregada, de algum modo, quebrou a paridade entre as partes, e por não vislumbrar excesso 

na utilização do fragmento questionado, imperiosa a rejeição  da pretensão recursal. 

Sob outro prisma, impende destacar que o Tribunal de origem afirmou que, 

embora constasse em ata ter havido a leitura de excerto da pronúncia, não constatou que o 

Ministério Público teria se valido de tal comportamento como argumento de autoridade. Sendo 

assim, para rever tal posicionamento seria imprescindível o revolvimento de matéria 

fático-probatória, procedimento vedado em Recurso Especial, a teor da súmula n. 7/STJ.

Desse modo, com a devida vênia à divergência, acompanho o digníssimo 

Relator.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2018/0011218-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.757.942 / GO

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00271374520028090103  0212002  03336961620098090000  200290271371  200502743551  
2713745

PAUTA: 21/03/2019 JULGADO: 28/03/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra  :  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RONILDO CHAVES RODRIGUES 
ADVOGADOS : CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF015068 

 MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO  - DF017067 
 EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA  - DF041916 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: RONILDO CHAVES 
RODRIGUES

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento após a sustentação oral e a ratificação de votos dos Srs. 
Ministros Relator, Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior, e o voto do 
Sr. Ministro Felix Fischer negando provimento ao recurso especial, a Sexta Turma, por maioria, 
negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os 
Srs. Ministros Nefi Cordeiro e Sebastião Reis Júnior.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 
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Impedida a Sra. Ministra Laurita Vaz.
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