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Lei processual penal no espaço 

> Tradição jurisprudencial do STF 

1º momento (até 2008): TIDH com status de lei ordinária 

. ADI-MC 1480 (1997), Rel. Min. Celso de Mello 

. RHC 79.785 (2000), Rel. Min. Sepúlveda Pertence 

2º momento (a partir de 2008): TIDH têm estatura normativa 
superior à lei ordinária, mas (ainda) não têm nível constitucional 

. RE 466.343 (e HC 87.585) 

> TIDH, para que tenham dignidade constitucional, devem ser 
internalizados pelo rito do § 3º do art. 5º; não submetidos a esse 
procedimento, têm caráter supralegal 



Lei processual penal no espaço 

. Evolução sensível: controle de convencionalidade e dupla compatibilidade 
vertical (material) das leis > exigência de maior deferência do legislador 
interno em relação aos pactos internacionais que tutelam direitos humanos 

> Status constitucional dos TIDH: percepção doutrinária 

. Visão sobre os TIDH como normas constitucionais: J. J. Gomes Canotilho, 
Antônio Augusto Cançado Trindade, Flávia Piovesan, Valério Mazzuoli > 
natureza materialmente constitucional dos tratados 

. No pensamento processual: Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães 
Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes (Recursos no processo 
penal), Aury Lopes Jr. 

. Exemplo de aplicabilidade > CADH, art. 8.2, “h”: direito de todo acusado 
de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior 

 



Lei processual penal no espaço 

Destaque: Tribunal Penal Internacional (TPI/ICC) 

CR/88, art. 5º, § 4º: O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. (EC nº 45/04) 

. Tribunal Penal Internacional: criado pelo Estatuto de Roma - 1998 (no 
Brasil: Decreto legislativo 112/02; Decreto 4.388/02) 

. Competência do TPI (Estatuto, art. 5º): crime de genocídio, crimes contra 
a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão (arts. 6º, 7º e 8º do 
Estatuto) 

. Jurisdição somente se imporá sobre fatos praticados após sua vigência 

. Composto por 18 juízes, escolhidos pelos Estados-partes, que devem ter 
formação em direito penal, processo penal ou direito internacional 
humanitário (além de outros requisitos descritos no art. 39 do Estatuto) 

 


