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Resumo: 

 
O objetivo deste artigo é analisar se o protesto por novo júri, com previsão legal 
no revogado artigo 607, “caput” do Código de Processo Penal, tem aplicação ultra- 
ativa em crimes cometidos quando o artigo mencionado era vigente, mas que 
foram julgados após a revogação desta norma penal. Demonstrando, assim, as 
diversas interpretações doutrinárias sobre o tema e, sobre o entendimento 

jurisprudencial,  constatamos  que  pela  revogação  da  norma  mencionada  ser 
muito recente, tal pronunciamento das corte superiores devem acorre 
futuramente, quando tais pleitos de protesto por novo júri chegarem a sua 
apreciação. 
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1. Introdução. 

 
O protesto por novo júri consistia em um pedido de novo julgamento pelo 

Tribunal  do  júri,  sempre  que  o  condenado tivesse no julgamento uma pena 
imposta igual ou superior a 20 (vinte) anos de reclusão. 

 
Tal previsão era estampada no Código de Processo Penal, em seu revogado 

artigo 607, caput, que assim definia: “O protesto por novo Júri é privativo da 

defesa, e somente se admitirá quando a sentença condenatória for de reclusão 
por tempo igual ou superior a 20 anos, não podendo em caso algum ser feito 

mais de uma vez”. 
 

Para alguns o protesto por novo júri é um recurso(1), já para outros sua 
natureza de recurso é totalmente discutível (2)6. Parece mais viável a corrente que 

sustenta não ser este revogado instituto processual um recurso, isso porque ele 
quando requerido pela defesa, pois pedido exclusivo desta parte, era dirigido ao 
órgão que havia prolatado a sentença, que irá analisar o seu cabimento. 

 
Essa análise diz respeito aos seus pressupostos, porém, tal pedido não 

necessita de razões recursais, mais um ponto contra a sua natureza de recurso, 

pois, preenchidos os requisitos legais, o juiz-presidente do tribunal do júri deve 
realizar novo julgamento, e como pressuposto para cabimento do protesto, 

tínhamos que deveria haver uma sentença penal condenatória, a pena imposta 
nessa sentença deveria ser igual ou superior a 20 anos de reclusão, e a pena deve 
ser imposta por um único crime. 

 
Neste último ponto, importante destacar que se na conduta do condenado 

que cometeu o crime ocorrer concurso material, via de regra não caberia protesto 

por novo júri, pois como se percebe na leitura do artigo 69 do Código Penal, em 
concurso material temos à prática de mais de um crime mediante mais de uma 

ação ou omissão e, neste caso, soma-se à pena aplicada aos crimes, assim, o 
patamar da pena que deve ser igual ou superar 20 (vinte) anos para cabimento 
desse novo julgamento seria inaplicável se obtido pela soma das penas dos crimes 

praticados, já que esse patamar, para cabimento do protesto, deve ser obtido com 
o cometimento de somente um crime. 

 
No caso de concurso material só seria cabível o protesto por novo júri caso 

a pena de um crime pratica fosse igual ou superasse 20 (vinte) anos (3). 

 
Já  em  relação  à  conduta  criminosa  do  agente  que  comete  crime  em 

concurso formal, neste caso  caberia protesto por novo júri, isso porque nos 

termos do artigo 70 do Código Penal, com uma ação criminosa comete o agente 
dois ou mais crimes, porém com apenas uma conduta(4). E em relação ao crime 

continuado, sustenta Fernando Capes ser cabível o protesto(5). 
 

Assim, se o acusado fosse condenado por homicídio doloso, e se a pena 

aplicada for igual ou superior a 20 anos de reclusão, e pleiteasse novo julgamento 

lhe seria deferido. 
 

 
1MIRABETE, Julio Fabbrini, Processo penal. Pág. 658, 14. edição, 2002. Editora Atlas S.A. 
2 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. Pág. 735. 16 edição. 2009. Editora Saraiva. 
3 Neste sentido: STJ - HC 57782/SP. 
4 Neste Sentido: STJ – Resp. 593663/RS. 
5 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. Pág. 736. 16 edição. 2009. Editora Saraiva. 



Porém, a Lei n. 11.689/2008 revogou dentre outros, os artigos 607 e 608 

do Código de Processo Penal, o que por via de conseqüência acabou por extinguir 
o protesto por novo júri. 

 
A questão que se discute atualmente é se é possível à aplicação da norma 

vigente na época em que ocorreu o fato, ou seja, se o crime ocorreu antes de 09 
de junho de 2008, mas com condenação após a edição da Lei n. 11.689/2008, 
neste caso, seria possível pedir novo julgamento através do protesto por novo júri 

previsto no revogado artigo 607 do Código de Processo Penal? Ou se aplicaria a 
Lei  da  época  do  julgamento,  ou  seja,  vale  a  lei  quando  os acusados  foram 

julgados? 
 

Tal discussão já vinha sendo levantada e enfrentada de forma discreta pela 

doutrina e pela jurisprudência, porém, ganhou forte destaque com caso do casal 
Nardoni, que foram condenados em primeira instância a penas superiores a 20 
(vinte) anos por suposto crime cometido a menina Isabella em 29 de março de 

2008, e entendemos que através desse caso é que se firmará jurisprudência sobre 

a possibilidade ou não se aplicar o protesto por novo júri em crimes cometidos 
antes da Lei n. 11.689/2008, mas julgados após a publicação. 

 
E para responder a essa indagação, temos que analisar se os artigos 607 e 

608 ambos do Código de Processo Penal e que foram revogados pela Lei n. 

11.689/2008, são de direito material – Direito Penal, ou se são normas 

processuais – Direito Processual Penal, ou ainda se de natureza mista, ou seja, 
normal penal e processual penal. Pois se norma penal, (parágrafo único, do art. 
2º do Código Penal), aplicasse a ultra-atividade da lei vigente na época do 

cometimento do crime e não na data do julgamento, se de natureza híbrida 
cabível também a ultra-atividade da norma mais benéfica, e se for norma 

processual penal (Art. 2º do CPP), aplicasse imediatamente após a edição da lei. 

 
Sobre o tema podemos aproveitar os ensinamento de Fernando da Costa 

Tourinho Filho, que entende ser os artigos 607 e 608 do Código de Processo 

Penal, norma de natureza híbrida ao sustentar que: 

 
(...) não obstante sua posição topográfica, são processuais materiais, com 
acentuado conteúdo penal, e, sendo benéficas,, retroagem, retroagindo, 

serão aplicáveis a todos os crimes da competência do Júri que estejam 
em andamento e aos fatos ocorridos antes da vigência da nova lei, dês 

que não tenham  sido atingidos pela coisa julgada. Em suma: o protesto 

só não será manejado aos fatos que ocorrerem após a vigência da Lei n. 
11.689/20087. 

 
Já para outros a Lei n. 11.689/2008 é norma processual penal, portanto de 

aplicação imediata, mesmo em caso de crimes cometidos antes da lei e julgados 
após a sua edição, neste caso, esses condenados, segundo essa corrente, não 
teriam direito ao protesto por novo júri. 

 

 
 

2. Conclusão. 

 
Entendemos correta a corrente que sustenta ter a norma revogada natureza 

mista, ou seja, norma de direito penal e direito processual penal, e a análise de 
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forma contrária “data maxima venia” seria afronta ao princípio constitucional da 

plenitude de defesa, como sustenta Fernando da Costa Tourinho Filho, ao afirmar 
que: “... o protesto por novo júri estava visceralmente ligado a plenitude de 

defesa, princípio constitucional inserido no artigo 5, XXXVIII, da Lei Magna”8. 

 
Portanto, e respeitando posicionamentos contrários, entendemos ser cabível 

o pedido de protesto por novo júri nos crimes cometidos anteriores a edição da lei 
revogadora, mas que julgados na sua vigência, vez que o revogado protesto por 
novo júri a nosso ver tem natureza híbrida e se mais benéfica ao condenado deve 
ter aplicação ultra-ativa garantindo a plenitude de defesa consagrado na 
Constituição Federal. 
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