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                                       RESUMO 

 

 

  Procurou-se demonstrar que o processo penal internacional praticado pelos 

Tribunais Penais Internacionais, bem como as normas penais internacionais oriundas de pactos 

internacionais exercem influências nos países em geral. Tais influências encontram limites 

políticos e jurídicos, podendo ser úteis  na solução de lacunas existentes no direito interno, 

conforme admite o art. 3º do Código de Processo Penal, sendo mais um instrumento com essa 

finalidade. 

  Referidas influências podem ainda ser classificadas em: influências já ocorridas e 

em perspectivas, pois há situações em que tais influências já estão verificadas e outras, em que 

seria premente que ocorressem. 

  Assim é que, a inversão do ônus da prova na lavagem de dinheiro, a Lei “Maria da 

Penha”, O tratamento da revelia no processo penal e a prisão civil do depositário infiel são 

exemplos da primeira hipótese. 

  Quanto às influências em perspectiva, propugna-se pela influência quanto aos 

seguintes assuntos relevantes para o processo penal brasileiro: o conceito de crime organizado, a 

investigação pelo Ministério Público, o papel da defesa durante a investigação, o papel do juiz e a 

imparcialidade, a publicidade e a mídia no processo penal, as prisões cautelares, produção 

probatória, a fase de confirmação da acusação, a sentença, apelação e revisão e execução penal. 

  Todas essas influências são tratadas sob o crivo do binômio: eficiência e 

garantismo, vetores presentes em todos os temas de processo penal. 

  Propugna-se também pelo incremento de tais influências, ainda que não se tenha 

precisão do como ocorrerá tal evolução, sendo certo, contudo, que deve ocorrer cada vez mais. 
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                                              ABSTRACT 

 

 

           This paper tries to demonstrate that the international criminal proceedings exerted by 

International Criminal Courts, as well as international criminal procedures generated by 

international treaties, exert certain influences on countries in general. Such influences are within 

the political and lawful limits, and can help the solution of gaps in internal law, as admitted by 

article 3rd of Código de Processo Penal, being another instruments for such solution. 

 Such influences can still be classified in: 1) existing influences; and 2) influences-to-be, 

since there are certain situations in which they have already been found, and other situations in 

which they are still to happen. 

 Thus, the inversion of onus in the evidence of money laundry, “Maria da Penha” Law, the 

in default treatment in the criminal proceeding, and the civilian arrest of the unfaithful depositary 

are examples of the first classification. 

 As for the influences-to-be, we defend the influence concerning the following relevant 

subjects for the Brazilian criminal proceedings: the concept of organized crime, the investigation 

by the Public Ministry, the role of defense during investigation, the role of judges and 

impartiality, publicity and the media in the criminal proceeding, preventive arrest, evidentiary 

production, the phase of confirmation by the prosecution, the sentence, appealing and review, and 

lawful execution. 

 All these influences are approached by the efficiency/granting binomial, two vectors to be 

found in all themes of a criminal proceeding. 

 We also defend the increasing of such influences, even if we do not precisely know how 

their evolution will happen, but what is for sure is that it must happen more and more frequently.  
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INTRODUÇÃO  

   

 

            O estudo da justiça penal internacional tem se mostrado importante para a 

evolução da ciência jurídico-penal como um todo, tanto no âmbito internacional como no interno. 

  Torna-se, portanto, necessário o estudo de suas principais características e, diante 

do plano de pesquisa voltado para a área de direito processual penal, a aferição de suas principais 

influências no direito processual penal brasileiro. 

  Não se tem a pretensão de tratar de todos os temas inerentes ao direito processual 

penal internacional, mas sim dos pontos mais relevantes que possam oferecer uma contribuição 

inédita, importando ainda frisar que, diante da multiplicidade de fenômenos que poderiam, em 

tese, ser estudados no âmbito do processo penal internacional, escolher-se-ão aqueles que, por 

amostragem, tenham reflexo sobre o processo penal brasileiro. 

  O direito penal internacional, como ramo autônomo do direito, obteve destaque 

científico apenas recentemente, diante da necessidade de focar como objeto de pesquisa uma área 

do direito que interessa aos países como um todo e às pessoas como sujeitos de direito no plano 

internacional contra as violações aos direitos humanos. 

  Daí diferentes horizontes descortinam-se a esse ramo do direito, a saber: os crimes 

internacionais e a necessidade de repressão dos eventuais infratores, a cooperação internacional 

para a solução de uma série de aspectos relacionados à efetividade da lei penal interna, a solução 

da repressão aos chamados crimes transnacionais e situações em que a lei penal interna opera 

efeitos no âmbito externo, tais como a aplicação do princípio da personalidade passiva, ativa e da 

extraterritorialidade absoluta, como é o caso da jurisdição universal. 

  Essas são, em breve linhas, as características gerais do direito penal internacional. 

Parece mais adequado distinguir as normas de direito penal internacional daquelas referentes ao 

processo penal internacional, na medida em que estas têm objeto específico a merecer um 

tratamento destacado, podendo-se, portanto, falar em um direito processual penal internacional. 

  Evidentemente, não se pretende estudar todas as áreas do processo penal 

internacional, mas sim as principais influências da justiça penal internacional no direito 

processual penal brasileiro, especificamente as eventuais contribuições sistêmicas que possam 

ocorrer diante dessa nova realidade que se apresenta atualmente. 
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  O estudo das influências pode ocorrer em relação às mais diferentes facetas, seja 

quanto ao processo penal praticado pelos Tribunais Penais Internacionais, em que as normas 

processuais penais revelam-se de maneira mais nítida. No entanto, há toda uma gama de 

situações, em que se está a tratar de normas processuais penais no âmbito internacional 

multilateral e que podem repercutir no direito interno brasileiro. 

  Assim, há a influência, no direito brasileiro, de tratados internacionais que 

possuem em seu bojo normas a respeito de questões processuais, quando se está a tratar, por 

exemplo, de uma maior eficiência no combate à criminalidade organizada. 

  É importante mencionar as contribuições das normas internacionais em matéria de 

combate ao crime organizado e ao terrorismo, por exemplo, que influenciaram, sob a ótica 

eficientista, a ordem jurídica brasileira em seu aspecto processual. 

                        Por outro lado, há também a influência, desta feita, sob a ótica garantista, quando 

se trata de tratados internacionais de direitos humanos. Há decisões de Cortes Internacionais de 

Direitos Humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Europeia, que 

podem exercer influência no processo penal brasileiro. 

                        É o caso, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a 

ordem jurídica interna do Brasil, como no caso da “Lei Maria da Penha”, com novas regras 

processuais e quanto à prisão do depositário infiel nas hipóteses de concessão de habeas corpus.  

 

 

 1.1 Pressupostos teóricos 

 

 

                        Todas essas situações revelam normas de cunho processual penal e que podem ter 

influência no direito brasileiro.   

  Para essa finalidade não se pretende simplesmente importar as soluções oriundas 

dos Tribunais Penais Internacionais, pois algumas características, tais como a dificuldade de 

coleta de provas e o papel das vítimas e testemunhas são específicas desse tipo de Tribunal, mas 

as soluções encontradas por esses Tribunais e a disciplina normativa de seus Estatutos e Regras 

de Prova podem servir como importante paradigma às justiças internas dos países, notadamente 

do direito brasileiro, seja pela experiência internacional no equilíbrio entre a eficiência e o 
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garantismo, seja servindo como limite à aplicação de novos instrumentos, não reconhecidos no 

direito interno.  

                        Pode-se falar ainda da influência que se exerce, a partir do papel dos Estados-

Membros de colaborar com o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, na medida em que se 

devem amoldar às regras da Corte, devendo haver uma harmonia entre os diferentes sistemas, de 

modo a propiciar uma plena cooperação e integração para fins de melhor produção probatória.  

  Essa influência interessa, para os fins do presente estudo, desde que possa ser 

analisada sob o paradigma do garantismo e da eficiência jurídica, como dois grandes nortes a 

guiar o direito processual penal. Portanto, as questões levantadas e soluções apresentadas serão 

testadas através da análise de sua importância como solução garantista ou de eficiência, na linha 

de pesquisa existente no departamento de direito processual penal da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. 

  Feitos esses breves comentários, pretende-se demonstrar que a influência do 

processo penal internacional no processo penal brasileiro é necessária. 

  Inicialmente, porque o país como Estado signatário do Estatuto de Roma, que 

simbolizou a síntese de todos os exemplos de justiça penal internacional existentes no mundo, até 

os dias de hoje, bem como de inúmeros outros tratados internacionais em matéria de direitos 

humanos, deve fazer cumprir internamente aquilo a que se comprometeu no plano internacional. 

  Isto porque se encontra vinculado normativamente e não pode deixar que as 

situações vividas no direito interno, quando a sua natureza for essencialmente a mesma vivida no 

plano internacional, sejam tratadas de forma diferente no que diz respeito aos direitos e garantias 

individuais. 

                       Em outras palavras, primeiro, não pode o país ser menos garantista internamente 

do que foi lá fora. Há de buscar uma isonomia de tratamento, ressalvadas as condições especiais, 

é claro, do plano internacional, como se verá ao longo do trabalho. 

  Segundo, porque, na linha da eficiência do processo penal para a garantia da 

segurança no plano interno, algumas lições do processo penal internacional poderão servir como 

paradigmas, como se verifica na possibilidade de o Ministério Público proceder a investigações.

  Terceiro, porque a comunidade internacional, de um modo geral e permanente, já 

se encontra em um estágio de amadurecimento suficiente para reconhecer a legitimidade de uma 

Justiça Penal Internacional institucionalizada e independente e que pode processar e punir todos 
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que ofendam a ordem jurídica internacional como um todo, com a prática de crimes de guerra, de 

agressão externa ou de crimes contra a humanidade, sem falar na perspectiva de ampliação do rol 

de crimes puníveis.  

  Assim, a comunidade internacional já não aceita esses desvios de conduta e 

estabeleceu, ao longo das últimas décadas, um conjunto gradativo de medidas e de instituições 

internacionais que proporcionam hoje um substrato efetivo aos Estados nacionais para que 

possam reconhecer uma pauta mínima de direitos e garantias a ser preservada por todos os 

sistemas jurídicos. Mencionem-se, a título ilustrativo, a União Europeia e o Tribunal Europeu  de 

Direitos do Homem, a Corte Interamericana de Direitos do Homem e a Comissão de Direitos 

Humanos da ONU. 

  Esse substrato institucional, admitido pela comunidade internacional, que ainda é 

embrionário, legitima o próprio Tribunal Penal Internacional permanente, cria um paradigma de 

preservação de direitos mínimos a serem assegurados a todos no processo penal internacional e 

avança no sentido de influenciar os diferentes países a adotar também uma pauta mínima de 

preservação de direitos individuais no processo penal, além de oferecer um parâmetro em termos 

de eficiência. 

  Em outras palavras, essas instituições internacionais retro referidas são suficientes 

para demonstrar o estabelecimento de uma pauta de respeito aos direitos e garantias individuais 

previstos em pactos internacionais e a admissão da correspondente a influência que essas 

decisões internacionais devem ter nas ordens jurídicas internas dos diferentes países. 

  Isso significa, ainda que embrionariamente, uma gradual, mas efetiva evolução 

rumo a uma Justiça Penal internacional que, de fato, possa no futuro exercer a coação total para a 

repressão dos crimes internacionais e uma elevação universal dos padrões de respeito aos direitos 

humanos pelos países.  

                        Diga-se, de passagem, que é claro que o dito sistema ainda não atinge todos os 

países, pois alguns não aceitam esse padrão internacional de respeito aos direitos humanos, mas 

já existe um padrão de processo penal internacional aceitável pela maioria dos países do mundo, 

padrão esse já reconhecido pela comunidade internacional como um substrato mínimo a ser 

observado no plano internacional e também no plano interno dos países, daí a necessidade da 

influência desse processo penal internacional no plano interno. 
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  Quarto, no caso brasileiro, como se tem um processo penal estruturado sob um 

sistema baseado no direito continental, em que se prevê a disciplina abstrata de todas as hipóteses 

fáticas possíveis, o que implica lacunas no sistema, é importante que se esteja atento ao que 

acontece no plano internacional, principalmente no Tribunal Penal Internacional, como se disse, 

tribunal síntese da evolução do direito penal internacional, como forma de suprir lacunas no 

direito interno dos países. 

  Estabelecido, portanto, que a influência do processo penal internacional é 

necessária no direito interno, importante agora é demonstrar como essa influência ocorre; em 

outras palavras, estabelecer as hipóteses teóricas sob as quais as questões fáticas repousarão. 

  Utilizando-se, assim, da ferramenta lógica do raciocínio cartesiano, em que é 

necessário dividir para melhor explicar, a construção científica dessas influências do processo 

penal internacional sobre o direito processual penal brasileiro passa necessariamente pela sua 

divisão em duas grandes ordens de ideias: influências diretas e influências indiretas. 

  Assim, é que se pode, inicialmente, falar em influência direta, que se subdivide em 

dois  tipos de influência: a) influência quanto à cooperação horizontal e c) influência quanto à 

cooperação com o Tribunal Penal Internacional. 

  Na hipótese da cooperação horizontal, os países encontram-se em um plano 

equivalente de soberanias, havendo cada vez mais a necessidade de aproximação de modelos 

normativos a fim de garantir uma maior segurança na repressão ao crime organizado e à garantia 

dos direitos individuais, conforme se verá. 

  Já na hipótese de cooperação com o Tribunal Penal Internacional ou vertical, da 

leitura do Estatuto de Roma e das regras de prova observa-se a existência de situações em que os 

países membros são chamados a colaborar, mediante a produção de determinadas provas, com o 

Tribunal, o que se chama de cooperação vertical. Assim, na medida em que o procedimento 

quanto à produção de tais provas esteja previsto no Estatuto de Roma, e os direitos fundamentais 

envolvidos e maneira pela qual deverão ser respeitados também o estejam, não resta margem de 

manobra ao Estado para cooperar em sentido diferente, devendo fazê-lo nos moldes estabelecidos 

pelo Tribunal; daí a influência direta. Outras hipóteses de cooperação vertical, além da produção 

probatória, poderão também ocorrer. 
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                       Quanto à influência indireta, pode-se falar na influência indireta na solução de 

lacunas existentes em nosso direito, tratando-se de uma influência no processo penal interno 

como um todo. 

  Essa influência ocorre, a partir da aceitação de que o processo penal brasileiro, 

conforme prevê o art. 3º do Código de Processo Penal, pode se utilizar da analogia e dos 

princípios gerais de direito para a solução de lacunas normativas e interpretativas. Com efeito, o 

próprio Estatuto de Roma prevê que o Tribunal Penal Internacional (TPI) poderá também se 

utilizar das soluções encontradas pelo direito interno dos países membros para a solução de seus 

casos. A Corte Interamericana já apresentou exemplos desse tipo de influência. 

  O sistema normativo interno de qualquer país não possui respostas para todas as 

situações fáticas que se apresentam para solução, havendo lacunas nas leis e que exigem a 

solução pela aplicação, dentre outros mecanismos, da analogia e dos princípios gerais de direito, 

consoante previsão do art. 3º do CPP. 

  Parece-nos razoável supor que as normas internacionais, em matéria de direito 

penal internacional, oferecem soluções inovadoras para muitos fenômenos do direito interno dos 

países, podendo, portanto, servir como meio de solução das mencionadas lacunas. Mencione-se, 

por exemplo, a definição de “crime organizado”, oferecida pela convenção de “Palermo” e que, 

diante da ausência na legislação brasileira de uma definição clara a esse respeito, pode servir 

como meio para a solução de eventual lacuna.                        

                        Referida influência indireta é talvez a mais importante, na medida em que, ainda 

que não efetiva, dependente da aceitação dos intérpretes no plano interno, uma vez gradualmente 

efetivada, criará ferramentas para a solução das lacunas existentes no plano interno para várias 

questões processuais, algumas das quais serão tratadas neste trabalho, bem como servirá para 

uma gradual homogeneidade dos diferentes sistemas processuais penais. 

  As normas processuais existentes nas Cortes internacionais, até diante da elevada 

capacidade técnica dos juristas que colaboraram com a tessitura das mesmas, bem como diante da 

influência dos dois grandes sistemas jurídicos existentes no mundo, ou seja, da common law e da 

civil law, estão a demonstrar um alto grau de sofisticação técnica e de soluções inovadoras para 

algumas importantes questões que podem interessar diretamente ao direito processual penal 

brasileiro. 
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  Todas essas questões serão analisadas conforme os grandes paradigmas do 

procedimento penal, a saber: o princípio da imparcialidade, do qual deriva a fundamental diretriz 

da separação entre a pessoa que acusa e a que julga, impedindo a contaminação de papéis no 

processo; o princípio acusatório, segundo o qual a ação penal deve ser exercida por alguém 

distinto do juiz, não se admitindo a figura do juiz-acusador, devendo ser estabelecidos momentos 

processuais em que o acusador deva demonstrar a imputação penal e, por fim, a ampla defesa, 

segundo o qual o acusado não pode ser condenado sem que antes lhe seja garantida a 

possibilidade de exercer, plenamente, a sua defesa, devendo a lei providenciar procedimentos 

com atos e fases que possam possibilitar ao acusado impedir a continuação do processo, se 

presente a acusação infundada, de responder à acusação, bem como exercer o direito às provas de 

suas alegações e o direito ao recurso1. 

  Referidas diretrizes, diz Antonio Scarance Fernandes, atuam como núcleo 

essencial para assegurar o direito a um procedimento eficiente e garantista, mas não esgotam as 

inúmeras diretrizes que podem ser retiradas dos princípios e regras fundamentais que podem ser 

aplicadas ao processo penal. 

                        A escolha desses três princípios decorre do fato de que cada um deles está 

diretamente relacionado a um dos atores da cena processual, a saber: princípio da imparcialidade 

e o juiz, o princípio acusatório e o Ministério Público e o princípio da ampla defesa e o acusado. 

  Assim, como o princípio da imparcialidade está sendo visto pelas principais Cortes 

internacionais, qual é o papel admitido ao Ministério Público como órgão de investigação e qual 

a importância e conseqüências atribuídas ao princípio da presunção de inocência são assuntos 

relevantes e que podem oferecer soluções inovadoras ao processo penal brasileiro.  

  Será ainda estudada a questão relativa à participação da defesa na fase de 

investigação, aferindo-se como os Tribunais Penais Internacionais têm enfrentado a questão e 

quais as principais influências e contribuições ao nosso direito processual interno. 

  Assim, essas influências indiretas em matéria de solução de lacunas serão 

indicadas, por amostragem, segundo os princípios acima mencionados e a divisão do processo 

penal em duas importantes fases: a investigatória e a de instrução. 

                                                 
1 SCARANCE FERNANDES, A. Reflexões sobre as noções de eficiência e de garantismo no processo penal, artigo 
não publicado, SP, 2007, p. 2. 
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  Ao falar das influências do processo penal internacional no processo penal interno 

brasileiro, não se pode deixar de falar nos limites a essa influência, pois não ocorre de maneira 

absoluta, sob um ponto de vista dinâmico. 

  Assim, subdividem-se os limites da influência do processo penal internacional no 

processo penal interno brasileiro em dois grupos: a) limites políticos e b) limites jurídicos. 

  Limites políticos: é indiscutível que a menor ou maior influência do processo 

penal internacional dependerá de uma série de variáveis políticas que implicam nesses chamados 

‘limites políticos’ e que não podem ser desconhecidos quando se estudam as influências do 

processo penal internacional no processo penal interno. Assim, uma série de decisões ou atos 

tomados no âmbito do Tribunal Penal Internacional ou de organismos internacionais responsáveis 

pela preservação dos direitos humanos poderá encontrar na ordem interna do país impedimentos 

ou barreiras políticas, suficientes a instituir verdadeiros limites políticos à jurisdição do Tribunal.  

                        Alguns poderiam dizer que, nesses casos, o país se torna um infrator internacional 

e, por isso, sempre haveria uma influência, todavia, essa influência dependerá sempre da 

importância política do país no concerto das nações para aferir em que medida sofreria as 

conseqüências de sua atitude em desobedecer à ordem do Tribunal internacional. Como essas 

questões dependem de variáveis políticas, trata-se de indiscutível limite político à influência 

interna. 

  Limites jurídicos: quando se fala em limites jurídicos, se está a falar das 

peculiaridades inerentes a cada sistema político existente no mundo, no caso particular, as 

características do sistema processual penal brasileiro, originário do direito continental, face às 

características do sistema processual penal internacional do Tribunal Penal Internacional, que é 

reflexo da combinação entre o direito de base continental ou civil law e o direito da common law.   

Assim, alguns mecanismos previstos no plano internacional poderão encontrar resistência no 

plano interno, tendo em vista as características deste.  Pode-se falar ainda em limites jurídicos, 

quando o país deixa de produzir instrumentos normativos internos tendentes a melhor 

operacionalizar a colaboração e cooperação com o Tribunal Internacional. O mesmo se dá 

também quando se está diante da influência exercida pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos.              

  Tem-se, assim, um quadro geral das influências do processo penal internacional no 

direito processual penal brasileiro. Procurar-se-á ao longo do presente trabalho demonstrar 
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algumas dessas influências, através de uma análise por amostragem das situações fáticas 

existentes.  
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CONCLUSÃO 

 

 

1) No plano internacional, a evolução institucional acontece em moldes similares ao que ocorre 

no âmbito interno dos países. 

2) O fortalecimento da tutela penal no âmbito internacional ocorre a partir de advento e fim da II 

Guerra Mundial, com a necessidade de punição dos crimes internacionais praticados por ocasião 

do conflito armado e que resultaram na morte de milhões de civis. Assim é que são criados os 

Tribunais Penais Internacionais de Nuremberg e de Tóquio, para o julgamento e punição dos 

criminosos internacionais. 

3) A partir da implantação e efetiva atuação desses tribunais, apesar de terem sido criados pelos 

vencedores e após a prática dos fatos delituosos, foram importantes as consequências para o 

surgimento de uma conscientização internacional pela necessidade de punição dos crimes 

internacionais e definição de um paradigma mínimo para o processamento e julgamento de tais 

delitos. 

4) A forma pela qual ocorreram os julgamentos em Nuremberg serviu também como paradigma 

para os julgamentos nos Tribunais Penais Internacionais que se seguiram, tais como os da Ex-

Iugoslávia, de Ruanda e o Tribunal Penal Internacional. 

5) Para efeito de exercício da tutela penal no âmbito internacional para a punição de crimes 

internacionais, estrutura-se um novo ramo de direito, isto é, o Direito Penal Internacional ou  

[...] um sistema jurídico penal supranacional, representado por um conjunto de princípios 
e regras – positivadas e consuetudinárias – descritivos das infrações penais 
internacionais e impositivos das respectivas sanções, delimitando dessa forma uma 
responsabilidade individual, em nível internacional, independente, em princípio, da 
nacionalidade do agente, bem como do local da consumação2. 
 

6) Destacam-se, ainda, neste âmbito, normas processuais penais, que são consideradas como um 

direito processual penal internacional ou “os instrumentos e mecanismos criados para viabilizar a 

imposição, no plano internacional, das sanções correspondentes à prática de crimes 

internacionais3”. 

7) Observa-se também, no plano do direito penal e processual penal internacional uma influência 

tanto do sistema jurídico da common law e da civil law, consideradas as culturas dos diferentes 
                                                 
2 ZILLI, M.A.  A prova ilícita e o tribunal penal internacional: regras de admissibilidade, Tese de doutorado 
apresentada na Faculdade de Direito da USP, 2006, p. 63.  
3 Id., Ibid., p. 66. 
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países que exercem influência nos Tribunais Penais Internacionais e Cortes Internacionais de 

Direitos Humanos, bem como em outros espaços normativos internacionais. 

8) É importante o estudo do garantismo e da eficiência em relação a qualquer fenômeno 

processual penal, na medida em que são esses os núcleos sob os quais oscila esse ramo do direito. 

9) Assim, algumas influências de normas penais internacionais acontecem no plano da eficiência 

e outras influências no plano do garantismo. Na primeira hipótese, quando se estiver a exigir uma 

maior repressão a determinados fatos criminosos e a segunda, quando houver necessidade de 

melhor salvaguarda dos direitos e garantias individuais. 

10) Compreende-se como normas processuais penais internacionais não apenas aquelas oriundas 

dos Tribunais Penais Internacionais, mas também as constantes em tratados internacionais e que 

podem exercer influências, no direito interno brasileiro, garantistas ou eficientistas. 

11) Ainda se está em um estágio embrionário de evolução da justiça penal internacional, o que 

também faz com que a influência das normas penais internacionais no âmbito interno ainda não 

aconteça de forma plena. 

12) Entretanto, ela é necessária porque já existe um paradigma internacional em matéria de 

direitos humanos e garantias, seja diante das normas oriundas dos Tribunais Penais 

Internacionais, seja pelas oriundas das Cortes Europeia e Americana de Direitos Humanos, bem 

como por inúmeros tratados internacionais nessa matéria. É necessária também porque existem 

situações, no plano interno, lacunosas ou que exigem uma interpretação a adaptar uma melhor 

solução a inúmeras questões jurídicas e que podem receber as influências de normas penais 

internacionais. 

13) Assim é que o art. 3º do Código de Processo Penal Brasileiro prevê: “Art. 3º A lei processual 

penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento por 

princípios gerais de direito”. 

14) Existem influências diretas e indiretas do processo penal internacional no processo penal 

brasileiro.  

15) As influências diretas dividem-se em influência quanto à cooperação horizontal e influência 

quanto à cooperação com o Tribunal Penal Internacional. A primeira refere-se à aproximação 

entre os países para a repressão dos mais variados crimes cuja incidência ultrapasse as fronteiras 

nacionais. A segunda refere-se à participação dos Estados-Membros na consecução dos objetivos 

do Tribunal Penal Internacional, ou seja, a necessidade de os Estados-Membros assegurarem no 
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plano de seu direito interno procedimentos que permitam responder a todas as formas de 

cooperação, previstas no art. 93 do Estatuto de Roma. 

17) A influência indireta refere-se à possibilidade de solução de lacunas no plano do direito 

interno, nos moldes do art. 3º do Código de Processo Penal. 

18) A União Europeia é um exemplo de institucionalização de um modelo internacional de 

convergência de sistemas jurídicos rumo a uma integração cada vez maior e modelo do que pode 

ocorrer em outros sistemas regionais. É também modelo ao que pode ocorrer em matéria de 

influências indiretas em outros sistemas e países. 

19) No plano das influências indiretas, viu-se que essas influências podem ser divididas em 

influências já ocorridas no processo penal brasileiro, em uma análise garantista e eficientista e 

influências indiretas em perspectivas ou que ainda podem ocorrer. 

20)  As seguintes hipóteses são influências indiretas já ocorridas no processo penal brasileiro: a 

inversão do ônus da prova e a lavagem de dinheiro, a lei “Maria da Penha”, o tratamento da 

revelia e a prisão civil do depositário infiel. 

21)  As seguintes hipóteses são influências indiretas, em  perspetiva, no processo penal brasileiro: 

o conceito de crime organizado, a investigação pelo Ministério Público, o papel da defesa na 

investigação, o papel do juiz e o tratamento da imparcialidade, a publicidade e mídia no processo 

penal, as prisões cautelares, a produção probatória, a sentença e a execução penal. 

22)  Inúmeras, portanto, são as hipóteses em que pode ocorrer influência das normas processuais 

penais internacionais no processo penal brasileiro, oferecendo-se esses exemplos como situações 

em que efetivamente elas ocorreram ou podem vir ocorrer, sem embargo de outras hipóteses não 

indicadas, mas que se subsumem ao mesmo modelo classificatório. 

23) Abre-se, assim, um novo campo de interpretação e solução de diferentes problemas de 

natureza processual penal, em que o processo penal internacional serve como modelo para a 

solução de eventuais lacunas. 

24)  Não há segurança para afirmar como essas influências ocorrerão ao longo do tempo, em 

razão da institucionalização de  um modelo de Justiça Penal Internacional. É certo, contudo, que 

tendem a aumentar, na medida em que ocorra o incremento de modelos de integração de países, 

nos moldes da União Europeia e que se fortaleça o Tribunal Penal Internacional, por exemplo. 
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25)  No entanto, tudo dependerá do grau de amadurecimento da sociedade internacional e de 

como as instituições internacionais se legitimarão ao longo do tempo, o que está diretamente 

relacionado aos chamados limites políticos da influência. 

26) Com efeito, trata-se de um modelo cuja evolução ainda não se tem ideia de como ocorrerá, 

isto é, se mais rápida ou se mais lenta, sendo certo, contudo, tratar-se de um caminho sem volta, 

na medida em que se verifica que historicamente essas soluções internacionais para os mais 

diferentes problemas internacionais só tendem a crescer e que já existe uma conscientização 

internacional crescente pela necessidade de atuação internacional organizada para solução de 

problemas que afligem a humanidade como um todo. 
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