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Aplicação da Lei Processual 
no Tempo



Princípio da aplicação imediata:

Presume que a lei nova é “mais ágil, mais adequada aos fins do  
processo, mais técnica, mais receptiva das novas e avançadas 
correntes do pensamento jurídico (Mirabete, 2004,p.60). Ademais, 
a norma processual penal não cria nenhuma conduta penal típica, 
apenas trata de processo, não necessitando, por isso, um tempo 
maior para que a sociedade tome conhecimento da mesma.



DPU (2010)

“O direito processual brasileiro adota o sistema do isolamento dos atos 
processuais, de maneira que, se uma lei processual penal passa a vigorar 
estado o processo em curso, ela será imediatamente aplicada, sem prejuízo 
dos atos já realizados sob a vigência da lei anterior” (foi considerada correta).



DPE/BA (2010)

“Aplica-se a lei processual penal brasileira a crime cometido por brasileiro no 
exterior, ou por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil. De igual modo, a 
CF assegura a retroatividade da lei processual penal que, de qualquer modo, 
favoreça o réu, ainda que os fatos tenham sido decididos na sentença 
condenatória transitada em julgado” (foi considerada correta).



PC/SP – Delegado (2014)

A lei processual penal:
a) Tem aplicação imediata, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência 

de lei anterior.
b) Somente pode ser aplicada a processos iniciados sob sua vigência
c) Tem aplicação imediata, devendo ser declarados inválidos os atos 

praticados sob a vigência de lei anterior.
d) Tem aplicação imediata, devendo ser renovados os atos praticados sob a 

vigência de lei anterior.
e) É retroativa aos atos praticados sob a vigência de lei anterior

Gabarito: Letra A



Exceção (Art.3,LICPP)

Art. 3º O prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para a 
interposição de recurso, será regulado pela lei anterior, se esta 
não prescrever prazo menor do que o fixado no Código de 
Processo Penal.



Normas Processuais Penais Materiais ou Mistas ou Híbridas 
(Art.2,LICPP)

Art. 2º À prisão preventiva e à fiança aplicar-se-ão os dispositivos 
que forem mais favoraveis.



DPU/2010

“Em caso, de leis processuais penais híbridas, o juiz deve cindir o conteúdo 
das regras, aplicando, imediatamente, o conteúdo penal e fazendo retroagir o 
conteúdo de direito material, desde que mais benéfico ao acusado” (foi 
considerada incorreta).



TJ/SC 2009

“A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos 
atos realizados sob a vigência da lei anterior, vigendo em regra o princípio da 
irretroatividade, salvo quando a norma processual penal tiver conteúdo de 
direito penal, retroagindo em benefício do acusado” (foi considerada correta).



Revogação da Norma (espécie)

Expressa Quando a revogação é declarada na lei revogadora

Tácita Quando a lei posterior regulamenta de modo diverso a 
matéria disciplinada pela lei antiga

Parcial É derrogação

Total É ab-rogação

Auto-Revogação Quando cessa a situação de emergência na lei 
excepcional ou se esgota o prazo da lei temporária




