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RESUMO 

O Direito Processual Penal age como instrumento de aplicabilidade dos atos tipificados pelo 

Direito Penal, determinando assim, a eficácia das normas materiais e contribuindo para a 

resolução da lide, em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, garantindo a sua 

serventia no tempo e no espaço, bem como sua amplitude erga omnes, via de regra. Desta 

maneira, a lei processual penal é aplicada desde logo, isto é, válida a partir da vigência de sua 

licitude, contados quarenta e cinco (45) dias após sua publicação, salvo disposição em contrário; 

contudo, todos os atos anteriores do processo continuam válidos, pois não tem efeito retroativo, 

mesmo que seja para benefício do réu, visto que a norma em questão é de caráter formal e não 

material, respeitando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Da mesma 

maneira, o processo penal rege-se em todo o território brasileiro aplicando a referida lei, com 

ação imediata e geral nos julgamentos realizados no país, ressalvados os acordos internacionais 

que, asseguram a dignidade da pessoa humana e a supremacia nacional. A título de exemplo, 

elenca-se a imunidade diplomática lograda no CPP, pelo qual o representante em atividade de 

determinada nação não pode ser processado e julgado no Brasil, mesmo que tenha cometido o 

crime no território pátrio, pois como atua oficialmente junto ao governo representando o seu 

país, não pode o Brasil condenar uma autoridade estrangeira sem interferir na soberania estatal, 

o que infringiria a norma maior. Igualmente à imunidade diplomática, a Carta Magna de 1988 

conferiu também aos parlamentares certa imunidade nos crimes de palavra ou opinião, já que a 

eles é cumprido o dever de zelar pela República. No último tópico, é válido frisar o art. 5º, CF 

caracterizado pelo princípio da isonomia que afirma explicitamente a igualdade entre todos, 

sem extinção de qualquer natureza. O referido em questão problematiza a ideia de “igualdade”, 

pois transmite a ideia de privilégio para uma norma norteadora que em regra é válida “para 

todos”. Mas, apesar disso, há somente uma limitação “momentânea” do direito punitivo do 

Estado, dado que por ser de interesse público é indisponível e imprescritível e traz para o 

diplomata o julgamento posterior em seu país e para o parlamentar no término de seu mandato, 

porque não guardará mais a integridade da República. 
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