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Lei processual penal no espaço 

Tratados, convenções e regras de direito internacional 

. Exclusão da jurisdição pátria em favor da normatividade 
internacional 

. Exemplo: imunidades diplomáticas > exclusão da jurisdição 
criminal > chefes de governo ou de Estado estrangeiro, suas famílias 
e membros das comitivas, agentes diplomáticos aqui acreditados 
(embaixadores, secretários de embaixadas, pessoal técnico e 
administrativo das representações) bem como seus familiares, além 
dos funcionários de organizações internacionais (ex.: ONU, OEA) 

. Não extensíveis aos empregados particulares dos agentes 
diplomáticos, a não ser que o Estado acreditante as reconheça 



Lei processual penal no espaço 

. Cônsules (agentes diplomáticos que representam os interesses de 
pessoas físicas ou estrangeiras): inexistência de ampla imunidade, a 
menos que exista tratado entre as nações envolvidas 

. STF: imunidade no que diz respeito a fatos praticados no 
exercício funcional (HC 83.158) 

Destaque: tratados internacionais sobre direitos humanos 

CR/88, art. 5º, § 2º: Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que 
a República Federativa do Brasil seja parte. 



Lei processual penal no espaço 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. (EC nº 45/04) 

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional 
a cuja criação tenha manifestado adesão. (EC nº 45/04) 

. Relevância do tema: processo penal e direitos humanos > 
constante influência da normatividade internacional 

. Nota evolutiva: pós-segunda guerra > ineficiência do direito interno 
para a proteção dos direitos humanos > estabelecimento de tratados 
e convenções (DUDH – 1948; PICDP – 1966; CADH – 1969...) 

 



Lei processual penal no espaço 

Qual o status de um tratado internacional no âmbito interno de cada 
Estado parte? 

> Status de norma constitucional 

. França, 1971 > surgimento da noção de bloco de 
constitucionalidade (constituição e tratados internacionais sobre 
direitos humanos) > apego à noção de constituição material 

. Consequência no plano do controle de constitucionalidade: os 
tratados como parâmetro de aferição da constitucionalidade do 
direito interno: controle de convencionalidade (Conselho 
Constitucional francês, 1975) 


