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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) 

 



Lei processual penal no espaço 

. Sua atuação é subsidiária e complementar: não antecede ou tem 
primazia sobre a jurisdição interna > só atua em caso de inação do 
Estado parte 

. Em regra, se exerce sua competência quando o Estado parte 
não demonstre vontade ou capacidade para o exercício da 
persecução penal 

. Possibilidade de intervenção mesmo em caso de ser exercida a 
persecução penal de forma a escamotear pretensões de 
impunidade 

> Juridicamente admissível a entrega (surrender), pelo 
governo brasileiro, de nacionais ao TPI? 



Lei processual penal no espaço 

. Premissa – CR/88, art. 5º, LI: nenhum brasileiro será extraditado, 
salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei 

. Seria caso de extradição? 

. Doutrina: não há coincidência entre a surrender e a extradição 

. Extradição: entrega da pessoa ao país estrangeiro que ele 
exerça sua jurisdição sobre o fato praticado 

. Entrega: ordem de apresentação a um organismo internacional 
(de quem se espera o respeito ao devido processo legal), cuja 
normatização é aceita pelo país (André de Carvalho Ramos) 



Lei processual penal no espaço 

. CR/88 forneceu sinais de preparo para a submissão às cortes 
internacionais (art. 5º, § 4º; ADCT, art. 7º) 

. O referido Tribunal Internacional integra, internamente, o Poder 
Judiciário brasileiro 

 

 

 

 

...Seguindo na análise do art. 1º do CPP 


