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Tese 350 

JÚRI – PROTESTO POR NOVO JÚRI – CRIME PRATICADO ANTES DA 

VIGÊNCIA DA LEI 11.689/2008, COM SENTENÇA PROFERIDA APÓS A 

ENTRADA EM VIGOR DESSA LEI – IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  

O protesto por novo júri não se aplica aos crimes praticados antes da vigência 

da Lei nº 11.689/2008, cuja sentença tenha sido proferida após o advento dessa 

Lei.    

(D.O.E., 18/07/2012,   p. 41)  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,  

nos autos da Apelação Criminal n. 3000369-67.2005.8.26.0583,  

Comarca de São Paulo,  em que são recorrentes C.C.S. e  S.A.C. e 

recorrida a JUSTIÇA PÚBLICA , com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, artigo 26 caput, da Lei nº 

8.038/90, artigo 530 do Código de Processo Civil e o artigo 255 caput, do 

RISTJ, vem interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, do acórdão de fls. 1429/1435, da Sétima  Câmara de 

Direito Criminal, pelos motivos adiante aduzidos: 
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1. RESUMO DOS AUTOS 

 

 C.C.S. e  S.A.C. foram denunciados como incursos 

no art. 121 parágrafo 2º. incisos  I, II e IV (duas vezes), artigo 121 

parágrafo 2º. incisos III, IV e V c.c. parágrafo 4º. e artigo 211, todos 

c.c. 69 do Código Penal e, ao final,  condenados,  nos termos da 

r.sentença de fls. 1362/1367,  as penas de cinquenta anos de 

reclusão, em regime inicial fechado, por incursos no artigo 121 

parágrafo 2º. Incisos I, III e IV (duas vezes) e artigo 121 parágrafo 2º. 

Incisos III, IV e V c.c. parágrafo 4º., na forma do artigo 69 e, ainda, um 

ano de reclusão, no regime aberto,  por infração ao artigo 211 do 

Código Penal.  

 

Inconformados, os réus interpuseram apelação, 

pleiteando a realização de novo julgamento por ter sido a decisão 

contrária à prova dos autos.   Subsidiariamente, pretendem a redução 

das penas. 

O recurso foi contra arrazoado (fls. 1390/1401), tendo 

a Procuradoria de Justiça se manifestado pelo improvimento dos 

recursos (fls. 1406/1409). 
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Os integrantes da Colenda 7ª. Câmara de Direito 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, por 

votação unânime, “ DE OFICIO, DETERMINARAM QUE OS APELANTES 

C. C. S. E S. A. C. S. SUBMETIDOS A NOVO JULGAMENTO PELO 

TRIBUNAL POPULAR, PREJUDICADO EM CONSEQUÊNCIA O EXAME 

DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO”  

 

 

  Transcreve-se o voto do Des. Relator: 

 

Apelação: 3000369-67.2005.8.26.0583  

Apelantes: C.C.S. e  S.A.C.  

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO 

 Processo: 1266/2005  

3a Vara do Júri da Capital  

 

Trata-se de recursos de apelação interpostos por C.C.S. e  

S.A.C., contra a r. sentença de fls. 1362/1367, cujo relatório se adota, 

que em função a decisão do Corpo de Jurados em plenário, foram 

condenados a cumprir, cada qual, a pena de cinqüenta anos de 

reclusão, em regime fechado, por incursos nos artigos 121, § 2o, 

incisos I, III e IV, por duas vezes; artigo 121, § 2o, incisos III, IV e V, 
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combinado com o § 4o, segunda parte, na forma do artigo 69, todos do 

Código Penal e, ainda, um ano de reclusão, em regime aberto, como 

incursos no artigo 211, do mesmo Estatuto Repressivo.  

Pleiteiam a realização de novo julgamento, por contrariedade à 

evidência dos autos, argumentando que não há prova idônea do 

envolvimento de ambos no crime. Subsidiariamente, pedem que suas 

penas sejam revistas e minoradas (fls. 1362/1367 e 1385/1388).  

Após as contra-razões, no sentido da manutenção da condenação 

(fls. 1390/1401), sobreveio o parecer da douta Procuradoria Geral de 

Justiça, pelo improvimento dos apelos (fls. 1406/1409).  

É o relatório.  

Inicialmente, observa-se que a sentença condenatoria foi 

proferida a 12 de maio de 2010, mas os crimes ocorreram a 27 de 

julho de 2005 e iniciou-se a ação penal a 05 de outubro de 2005.  

A tal mister impõe-se análise prévia da natureza jurídica do 

protesto por novo júri, para que se possa aferir a questão de direito 

intertemporal envolvida na presente fatispécie.  

É recurso "sui generís" segundo alvitram Ada Pellegrini 

Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance 

Fernandes, in "Recursos No Processo Penal", 6a Edição, págs. 182, 

Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2009.  

"Favor libertatis", conforme Júlio Fabbrini Mirabete (in 

"Processo Penal", pág. 658, 8a Edição, 1998, Editora Atlas), que dele 

também diz "tratar-se de um direito líquido e certo dos 

condenados que preencham os pressupostos legais e tem como 
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única finalidade a de desconstituir o julgamento anterior, com a 

realização de outro, em lugar do primeiro, para todos os efeitos".  

Assim também o considera Bento de Faria como um "favor 

dispensado à liberdade" ("Código de Processo Penal, v.2, pág. 328, 

Editora Record, 1960, Rio de Janeiro).  

Evidencia-se, pois, para aqueles dois últimos renomados 

processualistas, a natureza de direito público subjetivo, a um só 

tempo, de cunho substantivo e adjetivo, ou seja, de índole material e 

processual, que o artigo 607, do Código de Processo Penal, conferia 

aos condenados, em primeiro grau e pelo Tribunal do Júri, a pena 

igual ou superior a vinte anos, permitindo-lhes o inteiro reexame da 

causa pelo mesmo órgão julgador.  

De recurso, data venia, não se tratava, porquanto a norma legal 

ao juiz impunha a cogente realização de novo julgamento, calcada 

somente em critério objetivo. Logo, vedava-lhe a possibilidade de 

indeferir a pretensão defensiva, o que possível lhe seria, se se cuidasse 

de recurso. O resultado do novo júri, doutra face, não significava 

reexame da postulação defensiva, mas somente do mérito da causa. 

Além disso, o protesto por novo júri não permitia o contraditório e era 

remédio de exclusiva titularidade da defesa. Integrava, pois, o próprio 

direito à amplitude defensiva e isto, respeitados os entendimentos 

adversos, não se pode negar, pois eqüivaleria a julgar-se em nome de 

política meramente repressiva sob o falso manto de economia e 

celeridade processual.  

Lícito e razoável, portanto, concluir-se que o protesto por novo 

júri compunha o arsenal estratégico defensivo, interferindo, sem 
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dúvida, na linha defensiva e na opção e elaboração de teses, antes do 

advento da Lei n° 11.689/2008, que o suprimiu.  

Nenhum equívoco ou exagero em tal conclusão, pois é muito 

diversa a situação de quem se defende de gravíssima acusação, sujeita 

a pena igual superior a vinte anos, como se era de esperar nestes fatos, 

sabendo que poderia valer-se do protesto por novo júri, da de quem se 

livra sem semelhante perspectiva pela extinção legal do "favor 

libertatis".  

Deflui de tanto que a data a considerar para a aplicação ou não 

da lei nova é a da propositura da ação penal. Em outras palavras, a 

defesa, desde o início, está ciente dos direitos do réu e delineia a 

própria atuação conforme as regras regentes da matéria, pouco 

importando a oportunidade de prolação da sentença.  

Quem lida com Direito Penal sabe que, não raro e quase que em 

regra, a estratégia defensiva inicia-se já no flagrante ou no inquérito, 

mas é a denúncia que a norteia em caráter mais estável.  

Figure-se, a título ilustrativo desse raciocínio, o caso de alguém 

que hoje venha a ser processado por crime ocorrido antes da Lei n° 

11.689/2008, que, desde o início da ação penal, saiba exatamente 

quais direitos lhe amparam a defesa a ser escolhida com nítida base 

nessa amplitude ora restrita, de sorte que não poderá invocar direito 

adquirido ao "favor libertatis", até então, mera expectativa em face da 

data do fato. Uma vez anteriormente inaugurada a ação, nenhuma lei 

poderá restringir os direitos defensivos assim gerados.  

Não se cuida, 7/7 casu" , pois, de aplicação imediata de lei 

puramente processual, mas de ultratividade da lei revogada, que à 
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recorrente assegurava maior amplitude defensiva a partir do início da 

ação penal por ela regida. Tampouco se trata de lei meramente 

instrumental, porquanto, como sublinhado, interferia na eleição da 

estratégia defensiva, ensejando mudança de teses, de uma inicial mais 

ousada a outra, em segundo julgamento, mais factível. Ademais, cabe 

frisar que o "status libertatis" não se alterava pelo protesto por novo 

júri, mantendo-se em soltura o que assim se livrava e preso o que 

incidia nas hipóteses da prisão cautelar.  

Segue-se que, neste caso concreto, não se é de aplicar o preceito 

do artigo 2o, do Código de Processo Penal, mas as normas ínsitas nos 

artigos 1o e 2o, do Código Penal, porque a lei nova, como se procurou 

demonstrar, afetou e restringiu o próprio, substantivo, material, 

público e subjetivo direito à ampla defesa.  

Bem a calhar a observação feita por Scarance, Grinover e Gomes 

Filho, na obra citada, a páginas 54:  

"Assim, se a lei nova concede recurso antes inexistente, a 

decisão permanece irrecorrível, mesmo que ainda não tenha 

decorrido o prazo para o novo recurso. Se lei nova suprimiu recurso 

existente, a recorribilidade subsiste pela lei anterior."  

Por oportuno, roga-se vênia ao imortal Carlos Maximiliano, bem 

citado pela douta Procuradoria de Justiça na apelação interposta pela 

co-ré Maria Regina Marques Moreira, já também assim julgada, para 

aduzir que o direito adquirido, em matéria penal, rege-se não pela data 

da sentença ou decisão impugnada (como ocorre em tema puramente 

processual), mas pela data do fato, em matéria de natureza apenas 

substantiva, ou do início da ação penal, em seara de exercício do 
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amplo direito de defesa, de cunho misto, material e processual, como 

neste caso concreto.  

Do quanto exposto, de ofício, determinase que os apelantes, 

C.C.S. e  S.A.C. sejam submetidos a novo julgamento pelo 

Tribunal Popular, prejudicado, em conseqüência, o exame de 

mérito da condenação.  

FERNANDO MIRANDA  

RELATOR  

 

 

 Decidindo dessa forma, a douta Câmara Criminal  do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou por negar 

vigência à lei federal e por dissentir de jurisprudência firmada pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, legitimando, dessarte, a 

interposição deste recurso especial com fundamento nas  alíneas “a”  

e “c” do permissivo constitucional.  

 

 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL (artigo 2º. Do Código de 

Processo Penal).  
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Preceitua o artigo 2º. Do Código de Processo Penal: 

 

“ A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem 

prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei 

anterior”. 

 

 No caso dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

concedeu aos réus a possibilidade de submeterem-se a novo Júri, 

malgrado o banimento desse recurso no sistema recursal do Código 

de Processo Penal em razão do advento da  Lei 11.689/08. 

 

 Os réus cometeram o crime em 27 de julho de 2005, 

enquanto a sentença condenatória foi preferida no dia 12 de maio de 

2010 (fls.1328/1332).   Nesse meio de tempo foi editada a Lei 

11680/08, que extinguiu o protesto por novo júri.  

 

 Não seria caso, então, de se conceder a realização de 

novo júri aos réus em razão deles terem sido condenados a pena 

superior a vinte anos, porque esse recurso não tinha mais existência 
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ao tempo da sentença e também porque essa norma, ao contrário do 

sustentado pelos doutos julgadores, tem natureza eminentemente 

processual e, dessa forma, “ passa a valer imediatamente (tempus 

regit actum) colhendo processos em pleno desenvolvimento, embora 

não afete atos já realizados sob a vigência da lei anterior” 

(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal 

Comentado, Ed.RT, 8ª., ed., pág. 66).  

 

 Ao reverso do que consta do v.acórdão, difícil 

imaginar que uma lei que revogue algum tipo de recurso – posto 

que exclusivo da defesa – tenha natureza penal (direito material). 

Esse entendimento, sem embargo de judiciosas opiniões em sentido 

contrário, não tem o menor fundamento.  

  É discutível até mesmo se essa regra é, de fato, 

inteiramente favorável ao réu. Convém lembrar que eventual 

deferimento do protesto por novo júri não impede, em novo 

julgamento, a imposição de pena mais gravosa, pois não tem 

aplicação, nesse caso, a proibição da reformatio in pejus indireta 

(CPP, art. 617). 
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  Na verdade, a Lei nº 11.689/08 tem natureza 

eminentemente processual. Resta perquirir, nessa ordem de idéias, 

se é razoável a sua aplicação imediata ou se devem incidir as regras 

da legislação revogada a fatos praticados  na sua vigência e sob a sua 

égide. 

 

  Por expressa disposição legal, a lei processual 

penal tem incidência imediata, a teor do art. 2º do CPP (A lei 

processual penal aplicar-se-á, desde logo...).  

 

  Na lição de E. Magalhães Noronha (Curso de 

Processo Penal, Saraiva, 1987, p. 13), o “fundamento da aplicação 

imediata da lei processual é que se presume seja ela mais perfeita do 

que a anterior, por atentar mais aos interesses da Justiça, 

salvaguardar melhor o direito das partes...”etc. 

 

  Contudo, não é retroativa, porque preserva os 

atos já praticados na vigência da lei anterior.  Como explica José 

Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal, 

Millenium, 1997, vol. 1, p. 54): 
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  “A norma processual não tem efeito retroativo. Sua 

aplicação imediata decorre do princípio, válido para toda 

lei, de que, na ausência de disposições em contrário, não se 

aplica a norma jurídica a fatos passados, quer para anular 

os efeitos que já produziram, quer para tirar, total ou 

parcialmente, a eficácia de efeitos ulteriores derivados 

desses fatos pretéritos. Logo, os atos processuais, 

realizados sob a lei revogada, salvo se expressamente 

disposto o contrário, mantêm plena eficácia debaixo da lei 

nova, embora esta dite normas jurídicas de conteúdo 

diferente.”  

 

  O preceito do art. 2º do CPP, por conseguinte, 

assegura aos atos processuais produzidos sob a égide de uma lei 

anterior a sua eficácia (princípio tempus regit actum), desde que não 

disposto diferentemente na lei nova. E, da aplicação desse princípio, 

extraem-se duas regras fundamentais: (a) da imediatidade da nova lei 

processual; (b) da irretroatividade da lei processual.  

 

  A lei processual posterior abrange, portanto, os 

procedimentos que devem se iniciar e os que já estão em curso, sem 
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terem sido definitivamente sentenciados. Nada obsta, todavia, que a 

lei processual penal nova seja mais severa com o acusado. 

 

  Se o ato processual for complexo e iniciar-se sob a 

vigência de uma lei e, antes de se completar, outra for promulgada, 

modificando-o, no magistério de José Frederico Marques (op.cit., vol. 

1, p. 61), “devem ser obedecidas as normas da lei antiga”.  

 

  De igual modo em relação aos prazos já 

começados que são alterados pela lei nova, aumentando-os ou 

diminuindo-os. 

 

  Mas não é só. 

 

  No autorizado magistério de Antonio Carlos da 

Ponte, “... o Protesto por Novo Júri nasceu com a precípua função de 

sanar eventual erro judiciário, já que era admitido nos primórdios, 

apenas nos casos de condenação à morte ou galés perpétuas. 

Permaneceu em nossa legislação ao longo dos anos, não obstante 

fossem a ele endereçadas severas e fundadas críticas. Hoje, quando a 

sociedade clama por uma Justiça mais célere e eficiente, apresenta-se 
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como verdadeiro entrave, possibilitando àquele que subtraiu o bem 

maior do homem uma nova oportunidade de ser julgado. Sua 

manutenção em nosso diploma legal afronta a mais comezinha 

noção de interesse público, e faz que o bem “vida” assuma um papel 

subalterno na escala de valores sociais” (Revista Justitia 171/1995). 

 

  Além disso, como salienta, com inteira 

propriedade, Fauzi Hassan Choukr,“...diante da soberania dos 

veredictos constitucionalmente estabelecida não havia espaço para 

mecanismos como o protesto que, não sendo exatamente um 

recurso, impõe um novo julgamento fundada a remessa para outro 

Conselho por um fato do juiz togado: a pena imposta. Com efeito, a 

dosimetria da pena não é atribuição do Conselho de Sentença e é 

justamente com este fundamento que se justificaria uma nova 

apreciação do mérito da causa, violando drasticamente o juiz 

natural” (A não recepção do protesto por novo júri pela Constituição 

de 1988 – site: http://www.apmp.com.br, acessado no dia 

01.04.2010). 

 

  A elisão em nosso ordenamento do esdrúxulo 

protesto por novo júri é medida salutar e que apenas reforça regra de 

índole Constitucional – a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, inciso 
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XXXVIII, aliena c – não interferindo substancialmente no direito de 

defesa, que será assegurado, na sua plenitude, pela possibilidade 

de apelação (em face de decisão teratológica, manifestamente 

contrária à prova dos autos), da revisão criminal e outras medidas 

autônomas de impugnação.  

 

 Não  há como se aceitar, pois, não ser caso de 

incidência  do artigo 2º. Do Código de Processo Penal, mas sim dos 

artigos 1º. E 2º. Do Código Penal, como constou do v.acórdão, 

porque a lei ora em vigor é de caráter eminentemente processual.   

Dessa forma, o protesto só é possível para aqueles casos em que o 

réu já poderia exercer o direito na vigência da lei anterior, numa fase 

de transição;  se a sentença foi prolatada depois da reforma, a norma 

anterior já não terá incidência. 

 

 Dessa forma, resta evidenciado que o v.acordão negou 

vigência ao artigo 2º. Do Código de Processo Penal. 

 

 

3.  DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  
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 No julgamento do Habeas Corpus -RHC 31.585/SP, em 

que foi Relator o Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado 

em 22/03/2012, publicado  no DJe de 11/04/2012, cujo acórdão se 

adota como paradigma, assim se decidiu:  

 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. PROTESTO POR NOVO JÚRI. CRIME 

COMETIDO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 

11.689/08. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL 

PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 

1. No âmbito do direito processual penal, ao se tratar da 

aplicação da lei penal no tempo, vige o princípio do efeito 

imediato, representado pelo brocardo latino tempus regit 

actum, conforme previsão contida no artigo 2º do Código 

de Processo Penal. 

2. No que pese o fato criminoso ter sido praticado antes 

da edição da Lei n. 11.689/08, que retirou do 

ordenamento jurídico o protesto por novo júri, tal 

circunstância não tem o condão de manter a aplicação de 
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dispositivo outrora revogado, visto que o tema 

circunscreve-se à matéria estritamente processual e a 

prolação da sentença condenatória ocorreu em 12.4.2011. 

3. Recurso improvido. 

 

 

O v. acórdão foi proferido nos seguintes termos: 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 

Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 

provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A 

Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros Og 

Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro 

Relator.  

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.  

 

Brasília (DF), 22 de março de 2012(Data do Julgamento) 

 

MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄RS)  

Relator 
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Transcreve-se o relatório e o voto: 

 

 

RELATÓRIO 
 
 
O SENHOR MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄RS) (RELATOR): 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por 

CLAUDEMIR BONATO, com fundamento no art. 105, II, alínea "a", 

da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, que denegou a ordem no Writ n. 

01205521420118260000, para manter a decisão que negou o 

recebimento do recurso de protesto por novo júri.  

 

Narra o recorrente que, por fato ocorrido em 11.1.2007, fora 

denuncidado pela prática de crime previsto no art. 121, § 2°, II, IV, do 

Código Penal e condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, 

em 12.4.2011, pelo Tribunal de Júri da comarca de Piracicaba.  

Expõe que interpôs protesto por novo júri, contudo o magistrado 

de primeiro grau não recebeu o recurso.  

 

Sustenta que, "embora o protesto por novo júri tenha sido 

abolido pela Lei 11.689⁄08, o fato objeto da presente ação penal 

ocorreu no anto de 2007, antes portanto da entrada em vigor da 

mencionada lei." (fl. 96) 

 



 
 

 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  
 
 

Apelação Criminal n. 3000369-67.2005.8.26.0583- Comarca de São Paulo  

20

Alega que a aludida norma não é meramente processual, razão 

pela qual não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos.  

 

Aduz que o entendimento das instâncias ordinárias fere o 

princípio da ampla defesa.  

Requer o provimento do recurso, a fim de que o paciente seja 

submetido novamente ao Tribunal do Júri.  

 

Contrarrazões a fls. 105 a 109. 

 

Informações a fls. 129 a 131; 133 e 134; 136 a 161. 

 

O Ministério Público Federal, por meio do Subprocurador-Geral 

da República Juarez Tavarez, manifestou-se pelo provimento da 

irresignação (fls. 119 a 122). 

 

É o breve relatório.  

 

 

 

 

VOTO 

 

 

O SENHOR MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄RS) (RELATOR): 

Cinge-se a controvérsia dos autos em saber se o paciente condenado 
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em 12.4.2011, pelo Tribunal do Júri, por fato ocorrido no dia 

11.1.2007, tem direito ao recurso - protesto por novo júri -, tendo em 

vista a Lei n. 11.689 de 9 de junho de 2008, que extinguiu tal 

procedimento do Código de Processo Penal.  

O egrégio Tribunal a quo asseverou que o recorrente não teria 

direito ao protesto por novo júri, pois, conforme o princípio tempus 

regit actum, no momento da interposição deste recurso, este não mais 

existia no ordenamento processual penal, haja vista a edição da Lei n. 

11.689⁄08, verbis: 

[...] 

O protesto por novo júri, em boa hora, foi extirpado do nosso rol 

de recursos criminais. 

 

Tratava-se de mais um instituto a desequilibrar a chamada 

“paridade de armas” que, segundo os processualistas, deve existir 

entre as partes, ou seja, entre a acusação e a defesa, no caso do 

processo criminal. Esse anacrônico recurso era francamente contrário 

aos interesses sociais, por implicar em atraso na prestação 

jurisdicional, erroneamente debitada, somente, ao Poder Judiciário, 

quando todos que têm olhos de ver sabem que o problema é, no mais 

das vezes, de responsabilidade dos outros dois Poderes do Estado. 

 

Pois bem, em face do vetusto e consagrado princípio tempus 

regit actum, não há o que discutir: o protesto por novo júri deixou de 

existir no Direito Processual Penal brasileiro há perto de três anos, em 

razão da Lei nº 11.689⁄08 e o paciente, que foi condenado há cerca de 

três meses - no dia 12 de abril de 2011 -, não pode pretender lançar 
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mão de recurso já inexistente, posto que a lei processual é de aplicação 

imediata (e não retroage), nos precisos termos do artigo 2º do Código 

de Processo Penal. 

 

Por isso, DENEGO o writ. (fls. 91 e 92) 

 

Irreprochável o aresto objurgado.  

 

No âmbito do direito processual penal, ao se tratar da aplicação 

da lei penal no tempo, vige o princípio do efeito imediato, 

representado pelo brocardo latino tempus regit actum, conforme 

previsão contida no artigo 2º do Código de Processo Penal.  

Confira-se a redação do dispositivo: 

 

Art. 2o A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem 

prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. 

 

Dessa maneira, a Lei n. 11.689 de 9 de junho de 2008, que 

retirou do ordenamento jurídico o protesto por novo júri, tem 

aplicação imediata e incidirá imediatamente sobre os atos processuais 

subsequentes.  

 

In casu, a sentença condenatória fora proferida em 12.4.2011, ou 

seja, o interesse recursal surgiu muito tempo após da vigência da 

norma que extinguiu o referido recurso, razão pela qual no momento 

da irresignação contra o édito condenatório, já não havia a previsão do 

protesto por novo júri.  
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Outrossim, no que pese o fato criminoso ter sido praticado antes 

da edição da Lei n. 11.689⁄08, tal circunstância não tem o condão de 

manter a aplicação de dispositivo outrora revogado, visto que o tema 

circunscreve-se à matéria estritamente processual e a prolação da 

sentença condenatória ocorreu em 12.4.2011.  

 

Não é outro o entendimento perfilhado pelo doutrinador 

Guilherme de Souza Nucci: 

 

3. Norma processual de aplicação imediata: a extinção do 

protesto por novo júri, provocada pela Lei 11.689⁄2008, deve ter 

aplicação imediata, tão logo entre em vigor o corpo de normas que 

alteram a configuração do Tribunal do Júri. Segue-se, sem dúvida, o 

disposto no art. 2° do Código de Processo Penal: "A lei processual 

penal aplicar-se-á desde logo, se prejuízo da validade dos atos 

realizados sob a vigência da lei anterior". Significa, pois, que todo réu 

que estiver respondendo a processo, no contexto do júri, ao atingir a 

sentença condenatória, proferida em plenário, com pena fixada em 20 

anos ou mais, já não terá direito de invocar o protesto por novo júri. 

Afinal, no momento processual em que alcançou a decisão 

condenatória e, portanto, poderia, em tese, fazer uso de um recurso 

colocado à sua disposição pela legislação, em autêntica expectativa de 

direito, o mencionado recurso deixou de existir. Normas processuais 

aplicam-se de imediato, sem qualquer retroatividade. Essa é a regra. 

Naturalmente, não se desconhece a exceção, que cuida do cenário das 

normas processuais penais materiais. São aquelas que, apesar de 
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figurarem no contexto do processo penal, regendo atos praticados 

pelas partes durante a investigação ou durante o trâmite processual, 

possuem nítido conteúdo de Direito Penal. [...] No mais, extrair um 

recurso qualquer do sistema processual, encurtar ou estender a 

instrução, permitir ou vedar determinada prova, alterar prazos 

recursais, modificar o trâmite de certos recursos, enfim, transformar o 

processo é medida tipicamente instrumental, não se relacionando, em 

absoluto, com o direito material. Nada tem a ver a norma processual 

penal material com os direitos de defesa do acusado, tais como ampla 

defesa e contraditório. O réu não será condenado e irá para a prisão 

porque se alterou uma norma processual. Será preso, se for o caso, 

porque foi julgado e considerado culpado. No entanto, o Direito Penal 

resta incólume, sem qualquer alteração. O protesto por novo júri não 

passa de uma segunda chance, concedida ao acusado, porque se 

entendia que a pena fora fixada em patamar elevado. Para a época 

talvez fosse mesmo, o que já não se coaduna com a realidade, pois 

inúmeras penas são mais severas do que 20 anos. E nem por isso os 

condenados obtêm um novo julgamento. Não se pode considerar o 

antigo direito ao protesto por novo júri como norma processual penal 

material somente pelo fato de que a sua interposição condicionava-se a 

um determinado patamar de pena. Essa situação não tem o condão de 

transformar a norma processual pura em norma processual material. 

Nota-se que, deferido o protesto por novo júri, o réu que estava preso 

assim continuava e seguia a novo julgamento pronto a receber, sendo 

o caso, idêntica penalidade. Logo, poderia continuar detido como se 

nada tivesse sido alterado. E o acusado que estava em liberdade, nesse 

estado permaneceria. Portanto, o protesto por novo júri não tinha 
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qualquer ligação com a liberdade de ir e vir. O protesto por novo júri 

não permitia a soltura do acusado, nem gerava a extinção da sua 

punibilidade. Em suma, deferido ou não, nenhuma consequência no 

campo penal desencadeava. A sua utilização não afetava o direito de 

punir do Estado. Aliás, cabia ao Tribunal do Júri, por intermédio de 

outro Conselho de Sentença, julgar novamente o caso. Nada mais. A 

sua extinção foi determinada em boa hora, conferindo modernidade ao 

sistema recursal no processo penal brasileiro e a norma puramente 

processual tem, indubitavelmente, aplicação imediata, colhendo todos 

os efeitos em andamento, pouco importando quando o fato criminoso 

foi cometido. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo 

Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 

pág. 1.038 e 1.039) 

 

Neste sentido, já se pronunciou a Quinta Turma deste Sodalício: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

PROTESTO POR NOVO JÚRI. RÉU JULGADO PELO 

CONSELHO DE SENTENÇA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA 

LEI N.º 11.689⁄2008. 

 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 

 

1. A recorribilidade se submete à legislação vigente na data em 

que a decisão foi publicada, consoante o art. 2.º do Código de 

Processo Penal. Incidência do princípio tempus regit actum. 



 
 

 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  
 
 

Apelação Criminal n. 3000369-67.2005.8.26.0583- Comarca de São Paulo  

26

 

2. O art. 4.ª da Lei n.º 11.689⁄2008, que revogou expressamente 

o Capítulo IV do Título II do Livro III, do Código de Processo Penal, 

afasta o direito ao protesto por novo júri quando o julgamento pelo 

Conselho de Sentença ocorrer após a sua entrada em vigor, ainda que 

o crime tenha sido cometido antes da extinção do recurso. 

 

3. Recurso desprovido. (RHC 26.033⁄RO, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28⁄06⁄2011, DJe 

01⁄08⁄2011) 

 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.  

 

É como voto.  

 

  

3.1 - DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 

Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente 

o paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação e 

a hipótese decidida nos autos. Nos dois processos houve decisão 

sobre a possibilidade de se conceder protesto por novo júri em razão 

de crime cometido em data anterior à vigência da Lei n. 11.689/08, 

mas cuja sentença foi proferida após o advento da nova legislação.  
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 Segundo o teor do v. acórdão impugnado: 

 

A tal mister impõe-se análise prévia da natureza jurídica do 

protesto por novo júri, para que se possa aferir a questão de direito 

intertemporal envolvida na presente fatispécie.  

É recurso "sui generís" segundo alvitram Ada Pellegrini 

Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance 

Fernandes, in "Recursos No Processo Penal", 6a Edição, págs. 182, 

Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2009.  

"Favor libertatis", conforme Júlio Fabbrini Mirabete (in 

"Processo Penal", pág. 658, 8a Edição, 1998, Editora Atlas), que dele 

também diz "tratar-se de um direito líquido e certo dos 

condenados que preencham os pressupostos legais e tem como 

única finalidade a de desconstituir o julgamento anterior, com a 

realização de outro, em lugar do primeiro, para todos os efeitos".  

Assim também o considera Bento de Faria como um "favor 

dispensado à liberdade" ("Código de Processo Penal, v.2, pág. 328, 

Editora Record, 1960, Rio de Janeiro).  

Evidencia-se, pois, para aqueles dois últimos renomados 

processualistas, a natureza de direito público subjetivo, a um só 

tempo, de cunho substantivo e adjetivo, ou seja, de índole material e 

processual, que o artigo 607, do Código de Processo Penal, conferia 

aos condenados, em primeiro grau e pelo Tribunal do Júri, a pena 
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igual ou superior a vinte anos, permitindo-lhes o inteiro reexame da 

causa pelo mesmo órgão julgador.  

De recurso, data venia, não se tratava, porquanto a norma legal 

ao juiz impunha a cogente realização de novo julgamento, calcada 

somente em critério objetivo. Logo, vedava-lhe a possibilidade de 

indeferir a pretensão defensiva, o que possível lhe seria, se se cuidasse 

de recurso. O resultado do novo júri, doutra face, não significava 

reexame da postulação defensiva, mas somente do mérito da causa. 

Além disso, o protesto por novo júri não permitia o contraditório e era 

remédio de exclusiva titularidade da defesa. Integrava, pois, o próprio 

direito à amplitude defensiva e isto, respeitados os entendimentos 

adversos, não se pode negar, pois eqüivaleria a julgar-se em nome de 

política meramente repressiva sob o falso manto de economia e 

celeridade processual.  

Lícito e razoável, portanto, concluir-se que o protesto por novo 

júri compunha o arsenal estratégico defensivo, interferindo, sem 

dúvida, na linha defensiva e na opção e elaboração de teses, antes do 

advento da Lei n° 11.689/2008, que o suprimiu.  

Nenhum equívoco ou exagero em tal conclusão, pois é muito 

diversa a situação de quem se defende de gravíssima acusação, sujeita 

a pena igual superior a vinte anos, como se era de esperar nestes fatos, 

sabendo que poderia valer-se do protesto por novo júri, da de quem se 

livra sem semelhante perspectiva pela extinção legal do "favor 

libertatis".  

Deflui de tanto que a data a considerar para a aplicação ou 

não da lei nova é a da propositura da ação penal. Em outras 
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palavras, a defesa, desde o início, está ciente dos direitos do réu e 

delineia a própria atuação conforme as regras regentes da matéria, 

pouco importando a oportunidade de prolação da sentença.  

(...) 

Não se cuida, “in casu" , pois, de aplicação imediata de lei 

puramente processual, mas de ultratividade da lei revogada, que à 

recorrente assegurava maior amplitude defensiva a partir do 

início da ação penal por ela regida. Tampouco se trata de lei 

meramente instrumental, porquanto, como sublinhado, interferia na 

eleição da estratégia defensiva, ensejando mudança de teses, de uma 

inicial mais ousada a outra, em segundo julgamento, mais factível. 

Ademais, cabe frisar que o "status libertatis" não se alterava pelo 

protesto por novo júri, mantendo-se em soltura o que assim se livrava 

e preso o que incidia nas hipóteses da prisão cautelar.  

Segue-se que, neste caso concreto, não se é de aplicar o 

preceito do artigo 2o, do Código de Processo Penal, mas as normas 

ínsitas nos artigos 1o e 2o, do Código Penal, porque a lei nova, 

como se procurou demonstrar, afetou e restringiu o próprio, 

substantivo, material, público e subjetivo direito à ampla defesa.  

(destaques nossos-fls.1430/1434). 

 

 

 Enquanto para o paradigma: 
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No âmbito do direito processual penal, ao se tratar da 

aplicação da lei penal no tempo, vige o princípio do efeito 

imediato, representado pelo brocardo latino tempus regit actum, 

conforme previsão contida no artigo 2º do Código de Processo 

Penal.  

Confira-se a redação do dispositivo: 

 

Art. 2o A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem 

prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. 

 

Dessa maneira, a Lei n. 11.689 de 9 de junho de 2008, que 

retirou do ordenamento jurídico o protesto por novo júri, tem 

aplicação imediata e incidirá imediatamente sobre os atos processuais 

subsequentes.  

 

In casu, a sentença condenatória fora proferida em 12.4.2011, ou 

seja, o interesse recursal surgiu muito tempo após da vigência da 

norma que extinguiu o referido recurso, razão pela qual no momento 

da irresignação contra o édito condenatório, já não havia a previsão do 

protesto por novo júri.  

 

Outrossim, no que pese o fato criminoso ter sido praticado antes 

da edição da Lei n. 11.689⁄08, tal circunstância não tem o condão de 

manter a aplicação de dispositivo outrora revogado, visto que o tema 

circunscreve-se à matéria estritamente processual e a prolação da 

sentença condenatória ocorreu em 12.4.2011.  
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(...)  
 
Neste sentido, já se pronunciou a Quinta Turma deste Sodalício: 
 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
PROTESTO POR NOVO JÚRI. RÉU JULGADO PELO 
CONSELHO DE SENTENÇA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA 
LEI N.º 11.689⁄2008. 

 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
 
1. A recorribilidade se submete à legislação vigente na data em 

que a decisão foi publicada, consoante o art. 2.º do Código de 
Processo Penal. Incidência do princípio tempus regit actum. 

 
2. O art. 4.ª da Lei n.º 11.689⁄2008, que revogou 

expressamente o Capítulo IV do Título II do Livro III, do Código 
de Processo Penal, afasta o direito ao protesto por novo júri 
quando o julgamento pelo Conselho de Sentença ocorrer após a 
sua entrada em vigor, ainda que o crime tenha sido cometido antes 
da extinção do recurso. 

 
 (destaques nossos-copia em anexo) 

 

 

 Portanto, enquanto para o r. julgado recorrido  “a 

data a considerar para a aplicação ou não da lei nova é a da 

propositura da ação penal”(fls.1432), para o v. acórdão trazido à 

colação, contrariamente, ” . a Lei n. 11.689 de 9 de junho de 2008, 

que retirou do ordenamento jurídico o protesto por novo júri, tem 
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aplicação imediata e incidirá imediatamente sobre os atos 

processuais subsequentes. ” (cópia anexa). 

 

Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 

 

Sendo assim, mais correta a solução encontrada pela 

decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

4.  DO PEDIDO 

 

 Ante o exposto, demonstrados de forma 

fundamentada a negativa de vigência de lei federal e o dissídio 

jurisprudencial, aguarda esta Procuradoria Geral de Justiça seja 

deferido o processamento deste recurso especial por essa Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento 

pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja julgado o mérito da 

apelação. 
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