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1. Lei Processual no Tempo
/universidades

Princípio Regedores da Aplicação da Lei Processual no Tempo - contidos no art. 6º, LINDB, e art. 5º, XXXVI, 

CRFB, quais sejam:

A) Aplicação Imediata da Lei Nova: a princípio é valida para todos, com aplicação geral;

B) Não retroatividade: a lei nova não pode prejudicar os atos jurídicos perfeitos e direitos adquiridos.

Aplicação da Lei Nova aos Processos:

A) Processos Findos: não atinge os resultados dos processos findos, visto que a coisa julgada já foi formada, 

respeitando assim o princípio da irretroatividade.

B) Processos Iminentes: pelo princípio da aplicação imediata, a lei nova vai tutelar a relação processual que 

ainda irá se formar.

C) Processos Pendentes: existem 3 sistemas que buscam explicar como deverá ser feita a aplicação da lei 

nova aos processos pendentes, os quais merecem destaque e um estudo mais aprofundado.



/universidades

1) Sistema de Unidade Processual: por este sistema, um processo iniciado sob a égide de uma lei, 

obrigatoriamente deverá ser regulado por ela até seu término, ocorrendo a chamada ultratividade da lei 

antiga.

2) Sistema de Fases Processuais: neste sistema, haveria a preservação da fase processual iniciada, a qual seria 

regida pela antiga lei, passando à próxima fase já sob a égide da nova lei (exemplo da fase postulatória por 

determinada lei e fase ordinatória pela nova).

3) Sistema de Isolamento dos Atos Processuais:  sistema utilizado pelo ordenamento pátrio, o ato que iniciou 

na antiga lei (por exemplo uma colheita de provas) irá ser regido por ela, sendo os atos subsequentes já 

abarcados pela nova lei, tempus regit actum. Porém, há a chamada situação processual consolidada, que 

é admitida pela doutrina; um ato que se consolidou pela lei antiga e que deriva em atos dependentes, 

estes deverão obedecer à revogada legislação (exemplo dos prazos, ações rescisórias, validade/invalidade).



/universidades

Exceções ao Sistema de Isolamento dos Atos Processuais - o próprio CPC de 2015 estabelece taxativamente 

tais exceções, quais sejam:

A) Procedimentos sumário e especiais: o art. 1.046, § 1º, CPC, estabelece que a ação que se iniciou por 

algum destes ritos irá terminar por ele.

B) Provas: nos termos do art. 1.047, CPC, se a propositura de provas foi feita ainda sob a égide da lei anterior, 

por ela será regulada, até mesmo no momento de admissão e produção, ainda com o advento de nova 

legislação.

C) Coisa Julgada e Questão Prejudicial: no antigo CPC/73, as disposições prejudiciais só fariam coisa julgada 

objetiva se fosse ajuizada ação declaratória incidental, porém, após a égide do Novo Código de Processo 

Civil, isto foi abandonado, passando o trânsito em julgada a abarcar todas as questões, inclusive prejudiciais 

(art. 1054).


