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NOTÍCIAS 

 
 
Estrangeiro. Pena privativa de liberdade. Progressão de 
regime. Suspensão condicional do processo. Comutação de 
penas. Concessão de pena alternativa. Indulto coletivo ou 
individual e anistia. Admissibilidade. Lei de Migração. Posição 
do Supremo Tribunal Federal. 
 
 
A Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, dispõe em seu art. 1º sobre 
os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua 
entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para 
as políticas públicas para o emigrante e ressalta no art. 54 que “A 
expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória 
de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o 
impedimento de reingresso por prazo determinado”, para no § 3º 
resolver questão debatida em nossos Pretórios, estatuindo que: “O 
processamento da expulsão em caso de crime comum não 
prejudicará a progressão de regime, o cumprimento da pena, a 
suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a 
concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de 
anistia ou de quaisquer benefícios concedidos em igualdade de 
condições ao nacional brasileiro”. 

 
Gize-se que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 
(1966), promulgado pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, 
estabelece que “Todas as pessoas são iguais perante à lei e têm 
direito, sem descriminação, à igual proteção da lei ” (princípio da 
isonomia). Sustenta-se o direito ao condenado estrangeiro a ter 
deferido a sua progressão de regime, livramento condicional, bem 
como todos os benefícios previstos na legislação pertinente à 
execução penal, preenchidos os requisitos legais objetivos e 
subjetivos. 
 
Anote-se que conexo ao princípio da legalidade não se exaure na 
aplicação igual da lei penal para todos os destinatários, exigindo-se 
a igualdade não só perante a lei, mas também por meio da lei, pois 
o princípio não impõe a vedação de distinções para que não se dê 
um tratamento discricionário. O caput do art. 5º da Carta Política 
determina que “todos são iguais perante a lei” e “ninguém será 
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obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei” são os alicerces do Estado de Direito. O pensamento de 

igualdade ou de isonomia com o patamar na concepção 
constitucional de justiça serve de fundamento aos princípios da 
legalidade penal, processual e de execução penal. O Direito Penal é 
um dever-ser para todos, que a todos trata por igual e sem 
privilégios. 
 
A Carta Política de 1988, em seu preâmbulo, estatui que, para 
instituir um Estado Democrático, deve ser destinado a segurar a 
igualdade de todos os cidadãos. Firma-se, principalmente, a 
abolição dos privilégios e das prerrogativas para promover a 
garantia da estabilidade social. As dimensões do princípio da 
igualdade, na aplicação do Direito constitucionalmente garantido, 
assumem maior esfera de relevância no âmbito da aplicação da lei 
e do direito pelos órgãos da administração e pelos tribunais. O 
princípio não significa somente aplicação igualitária da lei, pois ela 
própria deve tratar por igual a todos os cidadãos. O fundamento 
político-jurídico está na garantia dos direitos individuais e das 
liberdades públicas, asseguradas na ação de um Judiciário liberto 
de limitações para a plenitude da imparcialidade dos julgamentos. 

Não há liberdade sem direito, senão os homens seriam obrigados a 
obedecer a normas e leis totalmente divorciadas de suas próprias 
necessidades. Habermas, em Direito e democracia entre facticidade 
e validade, ao identificar direitos fundamentais elenca inicialmente 
em seu catálogo “Direitos fundamentais que resultam da 
configuração politicamente autônoma do direito a maior medida 
possível de iguais liberdades subjetivas da ação”. O princípio da 
igualdade é violado quando a desigualdade de tratamento surge 
como arbitrária. 
 
A liberdade individual, como estímulo inseparável da personalidade 
humana, se converteu em um direito público quando o Estado se 
obrigou a respeitá-la. Sendo um poder complexo, abarcando 
múltiplas facetas de sua aplicação, sua implantação ou 
reconhecimento pela ordem constitucional é realizada em cada 
faculdade libertária específica. Método adotado e consagrado pela 
Declaração Francesa de 1789, que consigna várias liberdades 
específicas a título de direitos subjetivos públicos. Assim, a Carta 
Política contém diversas garantias específicas de liberdade. 
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Jellinek, na Teoria Geral do Estado, generaliza, ao classificar as 
garantias sociais, políticas e jurídicas. São criações institucionais 
francesas as palavras garantia e o verbo garantizar, que se 
espargem pelas legislações a partir dos meados do século XIX. 
 
A Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 (Lei da Migração), dispõe 
que a repatriação consiste em uma medida administrativa de 
devolução de pessoa em situação de impedimento no país, de 

procedência ou de nacionalidade (art. 49), cujas condições 
específicas podem ser definidas, por regulamento ou tratado, 
observados os princípios e as garantias estatuídas nesta Lei (art. 
3º). Aduz que não seria aplicado à pessoa em situação de refúgio 
ou apátrida (pessoa que não seja considerada como nacional por 
nenhum Estado), segundo a legislação, nos termos da Convenção 
sobre o Estatuto dos Apátridas (1954) e promulgada pelo Decreto 
nº 4.246, de 22 de maio de 2002, de fato ou de direito, ao menor de 
18 (dezoito) anos, desacompanhado ou separado de sua família, 
exceto nos casos em que demonstrar favorável para a garantia de 
seus direitos ou para a reintegração à sua família de origem, ou a 
quem necessite de acolhimento humanitário, nem, em qualquer 
caso, medida de devolução para o país ou região que possa 
apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à integridade da 
pessoa (art. 49, § 5º). 
 
A Lei de Migração estatui no art. 54 que “A expulsão consiste em 
medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou 
visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de 
reingresso por prazo determinado. § 1º. Poderá dar causa à 
expulsão a condenação com sentença transitada em julgado 
relativa à prática de: I  crime de genocídio, crime contra a 
humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos 
definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 
1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 
2002; ou II  crime comum doloso passível de pena privativa de 
liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de 
ressocialização em território nacional. § 2º. Caberá à autoridade 
competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento 
de reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos da 
expulsão, observado o disposto nesta Lei. § 3º. O processamento 
da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a 
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progressão de regime, o cumprimento da pena, a suspensão 
condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão de 
pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de 
quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao 
nacional brasileiro. § 4º. O prazo de vigência da medida de 
impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional 
ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro de 
seu tempo”. Ainda prescreve no art. 55, que “Não se procederá à 
expulsão quando: I  a medida configurar extradição inadmitida pela 
legislação brasileira; II  o expulsando: a) tiver filho brasileiro que 
esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva 
ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela; b) tiver  cônjuge  ou  
companheiro  residente  no  Brasil,  sem  discriminação  alguma,  
reconhecido  judicial  ou legalmente; c) tiver ingressado no Brasil 
até os 12 (doze) anos de idade, residindo desde então no País; d) 
for pessoa com mais de 70 (setenta) anos que resida no País há 
mais de 10 (dez) anos, considerados a gravidade e o fundamento 
da expulsão”. 
 
O Supremo Tribunal Federal já havia se posicionado, por maioria, 
no HC 97.147/MT, sendo relator para o acórdão o ministro Cezar 
Peluso, na Segunda Turma, em decisão de 4 de agosto de 2009, 
que “O fato de o condenado por tráfico de drogas ser estrangeiro, 
estar preso, não ter domicílio no país e ser objeto de processo de 
expulsão, não constitui óbice à progressão de regime de 
cumprimento de pena”. Em seu voto, destaca-se:  
 

“A questão está em saber se é, ou não, admissível 
progressão de regime para réus estrangeiros não 
residentes no país. A indagação remete logo ao disposto 
no art. 5º, caput, da Constituição Federal, onde se lê  
 

‘Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no país, a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
seguintes termos:’. 
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Em princípio, parece que tal nó excluiria de sua tutela os 
estrangeiros não residentes no país. Não é esta, porém, a 
leitura mais curial, sobretudo porque a garantia de 
inviolabilidade dos direitos fundamentais da pessoa 
humana não comporta exceção baseada em qualificação 
subjetiva puramente circunstancial. Tão pouco se 
compreende que, sem razão perceptiva, o Estado deixe de 
resgatar direitos inerentes à dignidade das pessoas que, 
suposto estrangeiras, sem domicílio no país, se encontrem 
sob o império de sua soberania. Esta, aliás, é a lição de 
avisada doutrina:  

 
‘A norma suscita a questão de saber se os 
estrangeiros não residentes estariam alijados da 
titularidade de todos os direitos fundamentais. A 
resposta deve ser negativa. A declaração de 
direitos fundamentais da Constituição abrange 
diversos direitos que radicam diretamente no 
princípio da dignidade do homem – princípio que 
o art. 1º, III, da Constituição Federal, toma como 
estruturante do Estado Democrático brasileiro. O 
respeito devido à dignidade de todos os homens 
não se excepciona pelo fator meramente 
circunstancial da nacionalidade. Há, portanto, 
direitos que se asseguram a todos, 
independentemente da nacionalidade do 
indivíduos, porquanto são considerados 
emanações necessárias do princípio da dignidade 
da pessoa humana. Alguns direitos, porém, são 
regidos ao indivíduo enquanto cidadão, tendo em 
conta a situação peculiar que o liga ao país. 
Assim, os direitos políticos pressupõem 
exatamente a nacionalidade brasileira. Direitos 
sociais, como o direito ao trabalho, tendem a ser 
também inclusivos dos estrangeiros sem 
residência no país. E no âmbito dos direitos 
chamados individuais, que os direitos do 
estrangeiro não residente ganham maior 
significado’ (Mendes, Gilmar Ferreira; Coelho, 
Inocêncio Mártires; Branco, Paulo Gustavo 
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Gonet, Curso de Direito Constitucional, São 
Paulo: Saraiva, 2007, pp 262-263). 

 
Superada, pois essa objeção, fica por perquirir se a 
hipótese apresenta alguma outra causa legitimante da 
quebra de tratamento isonômico entre brasileiros e 
estrangeiros quanto ao estatuto normativo da execução da 
pena, designadamente se há motivos jurídicos idôneos 
para a vedação geral de progressão de regime a 
estrangeiro. 
 
Sobre o ponto creio pertinente à discussão travada sobre a 
possibilidade de progressão de regime no caso de crimes 
hediondos, em cujo julgamento se concluiu pela 
inconstitucionalidade do § 1º, art. 2º, da Lei nº 8.072/90 
(HC 82.959, rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 01.09.2006). 
 
[...] 
 
Donde se vê não ser lícito cogitar de proibição genérica de 
progressão de regime a nenhuma pessoa, só pelo fato de 
ser estrangeiro, em particular, à vista da causa 
constitucional que impõe a individualização da pena”  

 
 
Assim, com a edição da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 (Lei 
da Migração), desapareceram as incertezas pretorianas, diante do 
texto revogado do Estatuto dos Estrangeiros (Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980), e a Lei nº 12.878, de 4 de novembro de 2013, que 
alterava o Estatuto para estabelecer nova disciplina à prisão 
cautelar com o fim de extradição. No que tange à prisão provisória 
do estrangeiro para fins extradicionais, é de ser “balizada pela 
necessidade e razoabilidade do aprisionamento” (STF, Ext 1.254 
QO/Romênia, 2ª T., rel. Min. Ayres de Britto, j. 6.9.2001). A 
proibição de progressão para o estrangeiro expulso constitui 
generalidade que afronta o princípio da individualização da pena, 
devendo ser resguardado o princípio da isonomia, garantido pelo 
art. 5º, caput, da Carta Política, tanto aos brasileiros, como aos 
estrangeiros residentes no país (STJ, HC 163.871/SP, 6ª T., relª. 
Minª.* Alderita Ramos de Oliveira, j. 16.5.2013). Em decisão 
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recente, por maioria, o Supremo Tribunal Federal afasta a vedação 
de progressão de regime ao extraditando, observados os princípios 
dos direitos humanos e de isonomia (STF, Ext - 947 QO/ República 
do Paraguai, Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.5.2014). 
Enfim, qualquer apenado tem o direito à progressão de regime, 
livramento condicional e demais benefícios, nos termos do art. 112 
da Lei de Execução Penal. A só condição de estrangeiro não lhe 
poderia retirar a possibilidade de inserção e futura adaptação social. 
 
 
 


