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"As algemas, tambem elas, sao urn 
sfmbolo do direito. Talvez elas sejam, 
pensando bem, o mais autentico emblema 
jurfdico, mais expressivo do que a 
balanca e a espada. E necessario que o 
direito sujeite as nossas maos. As 
algemas servem para desnudar o valor do 
homem." 

Francesco Carnelutti 



RESUMO 

O uso de algemas no nosso pais encontra-se na ordem do dia, mormente pela falta 
de legislacao em ambito nacional que dispense adequada disciplina jurfdica para o 
assunto referente a estes instrumentos de contencao fisica, que sao diuturnamente 
manejados pelas ins t i tu tes policiais, e que em face da carencia de normatizacao 
balizadora, pode culminar na violacao de direitos fundamentals assegurados pela 
Constituicao Federal. E no contexto dessa problematica em torno do uso de 
algemas, dos debates e criticas surgidos nos diversos segmentos da sociedade em 
virtude das recentes operacoes policiais envolvendo o algemamento de pessoas 
famosas com ampla exposicao da midia, que se desenvolve o presente trabalho. O 
presente estudo foi realizado atraves dos metodos historico-evolutivo, bibliografico e 
exegetico-juridico em face de sua relevancia a contextualizacao dos acontecimentos 
hodiernos, como forma de se chegar a conclusoes que sirvam para uma melhor 
compreensao acerca do tema proposto. Objetiva-se analisar toda a problematica 
que se impoe, os abusos que de fato podem ser cometidos na utilizacao de algemas 
se nao observados criterios como a moderacao, prudencia e proporcionalidade. 
Verifica-se que o grande questionamento sobre o tema e se o uso de algemas 
conflgura afronta a princfpios fundamentals da pessoa humana, sendo inadmissivel 
em nosso ordenamento jurfdico, ou se faz necessario diante dos imperativos de 
seguranca. Ao final, este estudo, pretende, no minimo, enriquecer o debate 
academico e juridico com a hipotese central baseada na tese de que o uso de 
algemas e, de fato, urn instrumento necessario a manutencao da integridade fisica 
do agente policial, do conduzido e da propria sociedade e que se utilizado 
adequadamente nao constitui nenhum abuso. 

Palavras-ehave: Uso de algemas. Disposicoes normativas. Necessidade. 
Proporcionalidade. 



ABSTRACT 

The use of handcuffs in our country is in order of the day, especially for the lack of 
legislation in national ambit that dispenses appropriate juridical discipline for the 
subject regarding these instruments of physical contention, that are day and night 
handled by the police institutions, and in face of the marked normatization deficiency, 
can culminate in the violation of fundamental rights insured for the Federal 
Constitution. It is in the context of that problem around the use of handcuffs, of the 
debates and critics appeared in several segments of the society by virtue of the 
recent police operations involving the famous people's enchaining with wide 
exhibition of the media, that grows the present work. The present study was 
accomplished through the methods historical-evolutionary, bibliographical and 
exegetic-juridical in face of your relevance to the contextualization of the moderns 
events, as form of reaching conclusions that are for a better understanding 
concerning the proposed theme. It is aimed to analyze the whole problem that is 
imposed, the abuses that in fact can be made in the handcuffs use if not observed 
criteria like the moderation, prudence and proportionality. Is it verified that the 
question about the theme is if the use of handcuffs configures insult to the human 
fundamental beginnings, being inadmissible in our juridical organization, or is it 
necessary before safety's imperatives? At the end, this study, intends, at least, to 
enrich the academic and juridical debate with the central hypothesis based on the 
thesis that the handcuffs use is, in fact, a necessary instrument to the maintenance 
the policeman, the led and the own society's physical integrity, and that if used 
appropriately it doesn't constitute any abuse. 

Key-words: The use of handcuffs. Normative dispositions. Need. Proportionality. 
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INTRODUCAO 

O atual cenario nacional revela uma conjuntura de exacerbacao 

generalizada da violencia e de crescimento, em ritmo bastante acelerado, da 

corrupcao, pondo em risco a democracia e suas instituicoes, bem como despertando 

na populacao o sentimento de impunidade e aumentando o descredito na justica. 

Nesse contexto, desponta calorosa discussao acerca do uso de algemas nao so na 

area jurfdica como tambem em todas as camadas da sociedade brasileira. 

E essa discussao toma-se cada vez mais acirrada em virtude 

principalmente das recentes operacoes policiais envolvendo a prisao de 

personalidades publicas, pessoas de classes sociais mais favorecidas, alem de 

polfticos e demais pessoas influentes, com ampla exposicao dada pela mfdia. Soma-

se a isso a carencia de legislacao especffica e por via de consequencia de doutrina 

relativa a este tema. O ordenamento jurfdico brasileira ainda e incipiente a esse 

respeito, inexistindo uma regulamentacao uniforme e que defina em termos 

concretos as diretrizes para o uso correto de tais instrumentos. Varios projetos de lei 

tramitam em ambas as casas do Congresso Nacional - Camara dos Deputados e 

Senado Federal - visando a regulamentacao do assunto. 

No centra de todo esse embate encontram-se as instituicoes policiais, as 

quais lidam diuturnamente com algemas, e que frequentemente deparam-se com 

circunstancias as mais controversas possiveis envolvendo o algemamento de 

presos, tendo que primar pela seguranca de seus agentes, dos detidos e da propria 

sociedade sem, contudo cometer nenhuma especie de abuso no desempenho desse 

mister. 

Diante da acentuada repercussao no ambito jurfdico patrio, que faz surgir 

toda essa polemica, vem a lume a necessidade de uma analise acerca do uso de 

algemas e de urn apurado estudo da questao pelos operadores do direito, sob a 

otica constitucional, precipuamente dos princfpios consagradores de direitos 

fundamentals que tornam-se elementos balizadores e limitadores do uso 

indiscriminado e abusivo desses objetos. 

Outro acontecimento relevante e que enseja o aprofundamento do debate 

por suas implicacoes jurfdicas refere-se a edicao da sumula vinculante n° 11 pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de explicitar em quais hipoteses e Ifcito 
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o uso de algemas no preso, e da Lei n° 11.689/2008 que proibiu o uso de algemas 

no acusado durante o periodo em que permanecer no Plenario do Juri. 

Diante de todo esse arcabouco conjuntural de polemica e discussoes 

acerca do uso de algemas que faz gerar conflitos, e que se justifica o presente 

Trabalho de Conclusao de Curso, visto que ira proceder a uma analise do tema no 

ordenamento jurfdico brasileira, principiando pela origem desses instrumentos de 

contengao ffsica que ja eram utilizadas desde os tempos mais remotos, passando 

pelo exame de leis e demais normas jurfdicas que de algum modo estejam 

relacionadas com o tema ate encerrar com toda a fundamentagao para urn 

balizamento no emprego de tais objetos como forma de se evitar abusos. 

Artefato de fundamental importancia na atividade policial, o emprego de 

algemas tern sido alvo de duras crfticas, sob acusacoes de ser ilegal e injusto 

partindo-se do pressuposto de que o ato de algemar provoca graves prejufzos a 

direitos fundamentals do ser humano, por ser desumano e cruel. Em contrapartida, 

aqueles que defendem uma razao logica para o uso devido de algemas primam pela 

seguranca pessoal dos agentes policiais, dos proprios presos e de terceiros, como 

forma preventiva de agio injusta provocada pelo conduzido atraves do uso das 

argolas. E nessa esteira de debates que sera verificada a tematica onde se 

vislumbrara o desfecho daquele embate de ideias e conceitos iniciais. 

Pretende-se com este estudo trazer o debate sobre o tema para a area 

jurfdica, na tentativa de compreensao das implicagoes de fato e de direito que 

surgem cotidianamente, mormente pelo crescimento da criminalidade, da corrupgao, 

enfim de infinitas tipificagoes penais que tanto nos importunam e que envolvem a 

tematica em tela, sob perspectivas historicas, doutrinarias e praticas, avaliando se o 

uso de algemas configura uma real necessidade ou simplesmente abuso de direito. 

Desse modo, avulta a complexidade do emprego de algemas pelo policial 

por ser ele nao so urn agente da lei, mas tambem urn sujeito titular de direitos. 

Assim, a discussao focaliza a preservagao da integridade ffsica do policial em sua 

rotina diaria com os infratores da lei, a fim de mitigar, sobretudo, os riscos que a 

prafissao cotidianamente Ihe impoe. 

No intuito de tornar viavel urn fulcra teorico que oferega bases 

consistentes de analise, a pesquisa desenvolve-se mediante o emprego dos 

metodos historico-evolutivo no que tange a origem e evolugao do uso de algemas, 

bibliografico para formagao do material teorico, e exegetico-jurfdico para analise das 
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proposicdes normativas a respeito do tema. Tambem serao realizadas pesquisas 

doutrinarias, tomando-se por base o que ja foi publicado em relacao ao tema, artigos 

cientfficos e sites jurfdicos de modo que se delineie uma nova abordagem sobre o 

mesmo. 

O presente trabalho desenvolveu-se a partir da exposicao do problema 

consistente em averiguar se o uso de algemas e realmente necessario ou configura 

afronta aos direitos fundamentals. Deste modo, teve como hipotese levantada, a 

afirmativa de que e possivel o emprego de algemas desde que observados certos 

parametros como forma de efetivar e garantir o respeito aos direitos constitucionais 

daquele que esta sendo algemado. 

Como forma de atingir os objetivos consignados, este trabalho estruturar-

se-a em tres capftulos, que serao ordenados da seguinte maneira: no primeiro 

capitulo o termo algemas sera apreciado de forma a demonstrar a origem do 

instrumento, as variacoes terminologicas da palavra, e conceito, passando pelo 

historico da legislacao patria desde os primordios da colonizacao ate os dias atuais. 

O segundo capftulo tratara das leis esparsas e demais normas jurfdicas 

que de alguma maneira estejam relacionadas com o tema. O ordenamento jurfdico 

patrio sera explorado em tudo que disser respeito a aplicacao das algemas, 

partindo-se da Lei de Execucao Penal, percorrendo normas aplicadas em Estados-

membros da Federacao, normas do sistema aeroviario e aquaviario, o questionavel 

sistema de privileges contido no Codigo de Processo Penal Militar. Projetos de lei 

que visam regulamentar a materia, a Sumula Vinculante n° 11 do Supremo Tribunal 

Federal e a Lei n° 11.689/2008 tambem serao apreciadas neste capftulo. 

No terceiro e ultimo capitulo, sera levantada toda a problematica relativa 

ao uso de algemas, ja que o emprego desnecessario e exagerado das argolas pode 

configurer crime de abuso de autoridade ou de tortura, ferir direitos fundamentals da 

pessoa humana, os quais sao vastamente protegidos pela nossa Carta Magna e que 

constituem fundamentos norteadores do Estado Constitucional e Democratico de 

Direito. A atuacao da mfdia na transmissao de imagens de acusados algemados, 

transformando as operacoes policiais em verdadeiros espetaculos tambem sera 

analisada a luz dos princfpios protetores do direito a imagem e a informaQao. 

Ainda dentro deste mesmo capftulo, serao expostos todos os 

fundamentos jurfdicos que delimitam o uso de algemas bem como requisitos 

essenciais que devem estar presentes para justificar o emprego das algemas a luz 
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do principio da razoabilidade ou proporcionalidade, dentro do aspecto da 

necessidade de seguranca fisica do policial. 

Serao anexados ao trabalho os projetos de lei que tramitam nas Casas do 

Congresso Nacional visando regulamentar a materia. 



CAPITULO 1 USO DE ALGEMAS: ASPECTOS GERAIS 

Ao se debrucar sobre a tematica do uso de algemas, faz-se necessario, 

em primeiro lugar, estabelecer a origem, etimologia e o conceito de algemas, em 

busca da compreensao de sua utilizacao desde os tempos mais remotos ate os dias 

atuais. Toda esta analise, que passa tambem pela evolucao legislativa do uso de 

algemas no Brasil, conduz a uma interpretacao verdadeira do uso do instrumento, o 

qua! deixou de ter a conotacao negativa, anteriormente atribufda. 

1.1 Origem, etimologia e conceito de algemas 

A origem da utilizacao de algemas como forma de limitacao dos 

movimentos de alguem por meio da contencao de seus membros inferiores e 

superiores remonta a Antiguidade. Desenhos mesopotamios datados de 4.000 anos 

atras revelam individuos aprisionados com as maos amarradas. Da mesma forma, 

uma cultura pre-incaica, aproximadamente de 100 a 700 d.C, em seu vasto legado 

artfstico, sobretudo em ceramica, ja mostrava pessoas com as maos amarradas 

para tras, provavelmente sendo preparadas para algum tipo de sacrificio. Ha varias 

passagens bfblicas demonstrativas da utilizacao de algemas, as quais fazem uso 

indistintamente dos termos grilhoes, cadeias e algemas. Fernanda Herbella (2008, p. 

23), reporta historia trazida pela mitologia grega mostrando o uso de algemas: 

Conta a lenda mitolegica que Si'sifo comentava muito sobre a vida das 
pessoas. Certa vez proferiu injurias contra a pessoa de Zeus, dizendo que 
ele havia se apaixonado e fugido com a filha de Asopus. Zeus, por sua vez, 
pediu a Hades que punisse severamente Sfsifo e o levasse para o inferno. 
Quando Hades chegou para cumprir o pedido de Zeus, Sfsifo viu que Hades 
carregava urn par de algemas. Sisifo, entao, pediu a Hades que Ihe 
mostrasse como as algemas funcionavam. Enquanto Hades inocentemente 
colocava as algemas no punho para demonstrar, Sisifo as fechou e o 
manteve algemado em sua propria casa, assim, enquanto Hades 
permanecesse preso ninguem morreria, pois ele era o deus do inferno. 
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Nos primordios, eram utilizadas cordas ou couros para sujeicao fisica dos 

prisioneiros por serem mais acessfveis e custar bem menos que os metais. Em 

sendo assim, havia ampla possibilidade de remocao desses materiais pelo proprio 

prisioneiro ou mesmo a producao de ferimentos em seus corpos, oferecendo, assim, 

seguranca minima. Por outro lado, havia a possibilidade do uso de grilhoes, os quais 

proporcionavam urn aprisionamento mais firme e uma remocao mais dificultada, no 

entanto, por serem de diametro fixo poderia produzir desconforto e dor para quern o 

utilizasse e tambem havia a necessidade de se dispor de grilhoes de diversos 

tamanhos, ja que a espessura dos pulsos ou tornozelos varia de acordo com o porte 

fisico de cada urn. 

Consoante Sergio Pitombo (1985, p. 275), a palavra algema e originaria 

do arabe, al jamad que significa "a pulseira", sendo que somente a partir do seculo 

XVI o uso do termo se tornou comum e foi utilizado no sentido de aprisionar. Assim 

aduz o referido autor: 

Antes, todo instrumento de metal, subjugante de prisioneiros, ora surgia sob 
a denominacao de cadeias, ora de ferros. E depois que se principia a 
disttnguir as algemas para tolher pelos pulsos ou dedos polegares e os 
grilhoes para deter pelos tornozelos os presos. Meio, pois, de submeter, 
fisicamente, mas de tambem castigar. 
Em resumo, entende-se por algemas o instrumento de forca, em geral 
metalico, empregado pela Justica Penal, "com que se prendem os bracos" 
de alguem, "pelos punhos", na frente ou atras do corpo, ao ensejo de sua 
prisao, custodia, conducao, ou em caso de simples eontencao. 

Naquela epoca as algemas eram utilizadas tanto como forma de 

submeter fisicamente o prisioneiro quanto como castigo, sendo que o seu uso 

indiscriminado ja era rejeitado, sob a alegacao de que o preso nao poderia ser 

punido duplamente com o uso das algemas e com a prisao. O abuso na utilizacao de 

algemas, ainda durante o seculo XVII ja era repudiado. Durante o lluminismo, foi 

rejeitado pelos doutrinadores o uso das algemas como especie de pena, 

prevalecendo o entendimento de que elas deveriam ser empregadas mais para 

garantia da seguranca do acusado do que como castigo. 

Naquela epoca, nao se fazia qualquer dissociacao entre o uso das 

algemas como meio de eontencao fisica e como castigo ou tortura, foi muito utilizada 
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pela maioria das nagoes durante a instrucao processual para forgar o reu a 

confessar delitos ou descobrir cumplices. 

Com o advento de uma legislagao mais comprometida com os Direitos 

Humanos e gracas a consolidacao de principios constitucionais consagradores de 

direitos e garantias fundamentals inerentes a dignidade da pessoa humana, a pratica 

da tortura restou proibida, sendo que a finalidade do emprego de algemas passou a 

constituir precipuamente a eontencao da forca fisica, conforme se verifica na pratica 

hodiema. 

Apesar da possibilidade dos termos algemas e grilhoes serem utilizados 

indiscriminadamente, estes sao usados mais especificamente para prender pelo 

tornozelo, alem do que, pela forma que sempre foram utilizados adquiriram uma 

conotagao negativa de penalidade e afligao, nao existente nas algemas. 

O dicionario jurfdico da Academia Brasileira de Letras Jurfdicas (2004, p. 

89) define algemas nos seguintes termos: "Pulseira de ferro empregada para 

manietar alguem a flm de diflcultar sua fuga quando em transports fora do lugar de 

confinamento". O Dicionario Aurelio (2001, p. 31) define-a da seguinte forma: "Cada 

uma de urn par de argolas metalicas, com fechaduras, e ligadas entre si, us. para 

prender alguem pelo pulso [Mais us. no plural.]". 

Os instrumentos primitivos utilizados como forma de submissao fisica dos 

prisioneiros foram passando por evolugoes e aperfeigoando-se ate chegar as atuais 

algemas, que sao empregadas pelas mais diversas sociedades. Em geral as 

algemas sao produzidas com metal resistente, como o ago, (ha tambem alguns tipos 

descartaveis), e constituem-se de duas argolas, unidas por corrente ou por 

dobradiga, cada uma delas possuindo uma parte movel, dentada, que ao introduzir-

se no corpo da algema, atravessa uma catraca que impossibilita a abertura, salvo 

atraves da utilizagao de chave. Existem quatro modelos basicos de algemas: 1) a de 

pulso, utilizada com mais frequencia, e que deve ser colocada no indivfduo com as 

maos para tras; 2) a de dedos, empregadas quando se deseja uma maior discrigao 

no algemamento; 3) a de pes, ainda pouco utilizadas em nosso pals, serve de 

complemento as algemas de pulso, quando da condugao de presos de maior 

periculosidade; 4) e as descartaveis, confeccionada em nylon de alta resistencia, 

muito utilizada pela polfcia norte-americana, so podem ser empregadas uma unica 

vez, pois depois de colocada necessita ser cortada para liberagao do algemado, sua 

utilidade manifesta-se quando houver necessidade de contengao de urn grande 
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numero de pessoas em que as algemas metalicas convencionais nao sejam 

suficientes. 

As instituicoes policiais da maioria dos paises do mundo realizam o 

emprego de algemas, no momento da detencao de alguem. Elas sao consideradas 

pelo jurista italiano Francesco Carnelutti em sua consagrada obra As Miserias do 

Processo Penal, como o mais autentico emblema do Direito, ainda mais expressivo 

que a Balanca e a Espada. Em virtude de tamanha significancia e real utilidade 

apenas para as Forcas Policiais, tais instrumentos deveriam destinar-se ao uso 

exclusivo da polfcia, no entanto o que se observa e sua livre comercializacao em 

estabelecimentos os mais variados possfveis. 

1.2 Evolugao historica do uso de algemas no Brasil 

Fazendo urn breve retomo historico, constata-se que esse assunto nao e 

novo no mundo jurfdico. No Brasil a regulamentacao do uso de algemas remonta ao 

seculo XVII desde as Ordenacoes Filipinas as quais previam no Tftulo CXX: 

Que os Fidalgos de Solar, ou assentados em nossos Livros, e os nossos 
Desembargadores, e os Doutores em Leis, ou em Canones, ou em 
Medicina, feitos em Studo universal per exame, e os Cavaleiros Fidalgos, ou 
confirmados per Nos, e os Cavalleiros das Ordens Militares de Christo, 
Santiago e Aviz, e os Scrivaes de nossa Fazenda e Camera, e mulheres 
dos sobreditos em quanta com elles forem casadas, ou stiverem viuvas 
honestas, nao sejao presos em ferros, senao por feitos, em que merecao 
morrer morte natural, ou civil. Ficava este "seleto" grupo, desde entao, preso 
sobre sua menagem no Castelo da Cidade, ou Villa onde o feito for 
ordenado, ou em outra caza honesta, se ahi Castello nao houver, segundo 
arbitrio do Julgador. 

Percebe-se que havia nesta epoca uma separacao de determinadas 

pessoas que por pertencerem a uma classe especial seriam presas em prisoes 

distintas, sem o uso de algemas. 

No inicio do seculo XIX, o entao Principe Regente Dom Pedro I, por meio 

de Decreto datado de 23 de maio de 1821, tomou providencias no sentido de 

garantir as liberdades individuals, ordenando o afastamento do uso de algemas em 
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pessoas nao julgadas ate sentenca final. Com efeito, o referido Decreto critica em 

sua exposicao de motivos alguns governadores e jufzes criminais da epoca por 

violacao ao "Sagrado Deposito da Jurisdicao" que se Ihes confiou, mandando 

prender por mero arbitrio, e antes de culpa formada, e impunemente conservando 

em masmorras, vergados com o peso de ferros, homens que, na maioria dos casos, 

eram acusados por denuncias secretas e suspeitas infundadas. Tal Decreto aboliu, 

ainda que implicitamente, o uso de correntes, grilhoes e outros ferros analogos ao 

determinar que em nenhum caso pudesse alguem ser lancado em segredo, ou 

masmorra estreita, escura, infecta, pois que a prisao deve so servir para guardar as 

pessoas e nunca para os adoecer e flagelar. 

Posteriormente, com o Codigo Criminal do Imperio de 1830, foi prevista a 

pena de gales para os reus, os quais deveriam submeter-se "a andarem com calceta 

no pe e corrente de ferro, juntos ou separados", excetuando-se as mulheres, os 

menores de 21 e os maiores de 60 anos, conforme estatuido no art. 44. Se o reu 

fosse escravo e condenado a acoites, depois destes era trazido por seu senhor "com 

urn ferro pelo tempo e maneira que o juiz o designar", consoante o disposto no art. 

60. 

Praticamente dois anos apos a promulgacao do Codigo Criminal, adviria o 

Codigo de Processo Criminal de Primeira Instancia do Imperio do Brasil (Lei de 29 

de novembro de 1832), prevendo em seu art. 180: "Se o reu nao obedecer e 

procurar evadir-se, o executor tern direito de empregar o grau de forca necessaria 

para efetuar a prisao; se obedecer, porem o uso da forca e proibido". Dessa forma 

estaria sendo, mesmo que implicitamente, permitido o uso de algemas com fulcra 

em tal dispositivo de lei. 

Na data de 03 de dezembro de 1841 veio a lume a Lei n° 261, a qual 

implementou uma reforma no Codigo de Processo Criminal do Imperio, sem, no 

entanto, fazer nenhuma modiflcacao em tal artigo autorizador do uso da forca. Mais 

tarde em 1871, quando ainda em vigor o Codigo de Processo Criminal do Imperio, 

houve a promulgacao do Decreto Imperial n° 4.824, que proibe em seu art. 28, o 

deslocamento de presos "com ferros, algemas ou cordas, salvo o caso extremo de 

seguranca, que devera ser justificado pelo condutor", penalizado com pena de multa. 

Voltava o uso de algemas a ser regido legalmente. 

Apos o citado Decreto o Brasil passou por urn longo periodo de omissao 

legislativa em relacao ao uso de algemas. Isso porque a Constituicao Republicana 
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de 1891 delegou competencia legislativa as unidades federativas em materia de 

processo (art. 65, § 2°, CF/91). Ocorre que alguns Estados Membros jamais 

elaboraram urn Codigo de Processo Penal, limitando-se a adotar a legislacao 

imperial com raras modificacoes, e os que o fizeram foi de maneira desorganizada, 

sem nenhuma precisao tecnica ou rigor jurfdico. A regra contida no art. 28 do 

Decreto n° 4.824 de 1871, acima comentado, foi repetido na maior parte das leis 

federals e estaduais. Foi uma epoca de vultosos prejufzos ao processo penal patrio. 

Com o advento da Constituicao da Republica de 16 de julho de 1934, 

ocorreu a reuniflcacao processual, ja que em seu art. 5°, inc. XIX, letra "a", preve 

que compete privativamente a Uniao legislar sobre direito penal. 

Previu ainda nas disposicoes transitorias, a feitura de projetos de Codigos 

de Processo Penal e Civil. Em agosto de 1935 foi apresentado o Projeto de Codigo 

de Processo Penal por Vicente Rao, o entao Ministro da Justica e Negocios 

Interiores, que no Tftulo III, tratava da prisao e estabelecia no Capftulo I, Das 

Disposicoes Gerais, que em regra era vedado o uso de algemas, forca ou meio 

analogo, excetuando as hipoteses de resistencia ou evasao do detido. Contudo, tal 

projeto nao obteve exito em virtude da turbulencia polftica da epoca e do golpe de 

Estado que culminou com a Constituicao de 1937. 

Em 03 de outubro de 1941 surge o Decreto-Lei n° 3.689 (Codigo de 

Processo Penal) que nao tratou diretamente do uso de algemas, limitando-se a, num 

preceito de proibicao generica, proibir o emprego de forca salvo a indispensavel em 

caso de resistencia ou tentativa de fuga do preso. Analisando tambem o art. 292 do 

CPP que preve: "Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistencia a prisao 

em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas 

que o auxiliarem poderao usar dos meios necessarios para defender-se ou para 

veneer a resistencia, do que tudo se lavrara auto subscrito tambem por duas 

testemunhas." Pode-se perceber que o uso de algemas so e permitido pelo diploma 

processual penal brasileira excepcionalmente, em casos de resistencia ou tentativa 

de fuga. 

A Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, denominada Lei de Execugao 

Penal (LEP), alude, nas suas disposigoes finals e transitorias, expressamente, 

acerca do emprego de algemas rezando em seu artigo 199 que o emprego de 

algemas sera disciplinado por Decreto Federal. No entanto, transcorridos quase 

vinte e cinco anos nao houve regulamentacao legal sobre o tema, que inclusive ja 
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nao podera ser tratado por decreto. E que a LEP e anterior a Constituicao Federal 

de 1988 a qual determinou como sendo de competencia privativa da Uniao legislar 

em materia penal e processual penal, atraves de lei ordinaria, uma vez que das 

especies normativas do art. 59, o decreto legislative e o instrumento normativo pelo 

qual serao materializadas as competencias exclusivas do Congresso Nacional, 

previstas nos incisos I a XVII do art. 49 da CF/88 e regulamentados os efeitos 

decorrentes da medida provisoria nao convertida em lei. 

Recentemente, a Lei n° 11.689 de 9 de junho de 2008 alterou o art. 474, 

do Codigo de Processo Penal, incluindo o § 3°, cujo teor veda o "uso de algemas no 

acusado durante o perfodo em que permanecer no plenario do juri, salvo se 

absolutamente necessario a ordem dos trabalhos, a seguranca das testemunhas ou 

a garantia da integridade fisica dos presentes". 

Por fim, na data de 13 de agosto 2008, o Supremo Tribunal Federal 

aprovou a edicao da decima primeira sumula vinculante, no sentido de explicitar ou 

delimitar em quais as ocasioes seria Ifcito o uso de algemas no preso, assim 

dispondo: "So e licito o uso de algemas em caso de resistencia e de fundado receio 

de fuga ou de perigo a integridade fisica propria ou alheia, por parte do preso ou de 

terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 

disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisao ou do 

ato processual a que se refere, sem prejuizo da responsabilidade civil do Estado." 

No decorrer deste trabalho aprofundar-se-a a analise da Lei n° 

11.689/2008 e da Sumula Vinculante n° 11. 



CAPITULO 2 DA REGULAMENTACAO EXISTENTE NO ORDENAMENTO 

JURIDICO BRASILEIRO 

O sistema jurfdico adotado pelo nosso ordenamento e tradicionalmente o 

da civil Saw utilizando como principal Fonte do Direito a lei escrita, dessa forma, 

qualquer ausencia de leis sobre determinado assunto poderia gerar inseguranca, 

principalmente quando se trata do uso de algemas, instrumento de utilizacao 

diuturna pelos mais diversos entes ligados a seguranca publica. Alem disso, o 

Direito estaticamente considerado pode conter lacunas, no entanto sob o aspecto 

dinamico ele proprio preve meios para suprir os espacos vazios e promover a 

integracao do sistema. 

Em sendo assim, mesmo diante da ausencia do ja mencionado decreto 

federal previsto pela Lei de Execucao Penal para regulamentar o assunto, 

analisando o ordenamento jurfdico brasileira como urn todo, pode-se perceber a 

existencia de varias leis esparsas que tratam desta tematica, e servem de parametro 

para evitar exageros e utilizacao indiscriminada. 

Paulatinamente vem surgindo regulamentacao para o uso de algemas 

como a introduzida pela edicao da Sumula vinculante n° 11 do STF e da Lei n° 

11.689/08, existindo ainda varios projetos de lei em tramitacao no Congresso 

Nacional. 

2.1 Legislacao esparsa autorizadora do uso de algemas 

Alguns Estados-membros da Federacao, diante de uma concreta 

necessidade para urn melhor desempenho laboral e uma maior seguranca, 

legislaram acerca do emprego de algemas, como e o caso dos estados de Sao 

Paulo e do Rio de Janeiro. Entretanto, a legislacao estadual existente disciplinando a 

materia nao pode ser utilizada em ambito nacional. 

Assim, analisar-se-a primeiramente, a unica lei federal que disciplina o 

transports de presos e que, inclusive, nao veda o uso de algemas. Trata-se da Lei n° 

8.653/93 que reza em seu art. 1°: "E proibido o transports de presos em 
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compartimento de proporgoes reduzidas, com ventiiacao deficiente ou ausencia de 

luminosidade." Vislumbra-se que a citada lei, foi criada com o intuito de disciplinar o 

transporte de presos, tendo limitado-se a tratar das acomodacoes do detento, 

silenciando no tocante a possibilidade ou nao do uso de algemas. 

O tema ainda e abordado na Lei n° 9.537/97 que ao disciplinar a 

Seguranca do Trafego Aquaviario em Aguas sob Jurisdicao Nacional, conferiu em 

seu art. 10, 111, autorizacao ao comandante para deter o desordeiro em camarote ou 

alojamento, "se necessario com algemas", tudo com a finalidade de manter a 

seguranca das pessoas, da embarcacao e da carga: 

Art. 10. O Comandante, no exercicio de suas funcoes e para garantia da 
seguranca das pessoas, da embarcacao e da carga transportada, pode: 
[...] 
Ill- ordenar a detencao de pessoa em camarote ou alojamento, se 
necessario com algemas, quando imprescindivel para a manutencao da 
integridade ffsica de terceiros, da embarcacao ou da carga. 

Alem da mencionada Lei n° 9.537/97 verifica-se tambem uma abordagem 

da materia no ambito do Sistema Aereo brasileira que, atraves da Instrucao da 

Aviacao Civil (IAC) 2504-0388, editada pelo Departamento de Aviacao Civil, hoje 

Agenda Nacional de Aviacao Civil (ANAC), em marco de 1988, sancionou 

recomendacoes no tocante ao transporte dos presos no interior das aeronaves civis, 

com utilizacao de algemas, neste caso, se posslvel, o condutor as pora encobertas, 

para salvaguardar os detentos do constrangimento ilegal previsto na Constituicao 

Federal de 1988, caso contrario se portarao das maneiras a seguir descritas: 

4 - Quando conduzindo prisioneiros, o embarque, marcacao de lugares 
e desembarque devem ser feitos de acordo com as instrucoes dos 
integrantes do DPF os quais decidirao se desejam o embarque 
antecipado e desembarque prioritario, bem como, quais os assentos 
mais convenientes no aviao. 
5 - Caso o prisioneiro seja transportado com algemas esta situacao 

devera, se possfvel, ser encoberta. 
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Nota-se claramente nos dispositivos acima transcritos a preocupacao e o 

cuidado na preservacao da imagem do preso. 

No Estado de Sao Paulo, a materia e regulada pela Resolucao da 

Secretaria de Seguranca Publica - Res. SSP-41, publicada no Diario Oficial do 

Estado de Sao Paulo aos 02 de maio de 1983 e pelo Decreto n° 19.903, de 30 de 

outubro de 1950. Este Decreto, alias, e a unica lei brasileira que regulamenta o 

emprego de algemas, e bem redigido, de forma pormenorizada, contemplando 

varias situacoes relativas a utilizacao de algemas, nao conflita em nenhum momento 

com o Codigo de Processo Penal sendo, dessa forma, utilizado subsidiariamente por 

outros Estados que nao dispoem de legislacao propria a esse respeito. 

Pela sua importancia e qualidade tecnica, eis o Decreto n° 19.903/50 na 

Integra: 

Dispoe sobre o uso de algemas. 
Art. 1° O emprego de algemas far-se-a na PoKcia do Estado, de regra, nas 
seguintes diligencias: 
1° - Conducao a presenca da autoridade dos delinquentes detidos em 
flagrante, em virtude de pronuncia ou nos demais casos previstos em lei, 
desde que oferecam resistencia ou tentem a fuga. 
2° - Conducao a presenca da autoridade dos ebrios, viciosos e turbulentos, 

recolhidos na pratica de infracao e que devam ser postos em custodia, nos 
termos do Regulamento Policial do Estado, desde que o seu estado externo 
de exaltacao tome indispensavel o emprego de forca. 
3° - Transporte, de uma para outra dependencia, ou remocao, de urn para 

outro presidio, dos presos que, pela sua conhecida periculosidade, possam 
tentar a fuga, durante diligencia, ou a tenham tentado, ou oferecido 
resistencia quando de sua detencao. 
Artigo 2° - Nos abusos e irregularidades, no emprego do meio de contencio 
de que trata o presente decreto, serao levados ao conhecimento do senhor 
Secretaria de Estado dos negocios da Seguranca Publica, ou dos delegados 
auxiliares, que procederao, rigorosamente, contra as autoridades ou 
agentes faltosos, instaurando os procedimentos cabiveis a completa 
apuracao de sua responsabilidade e aplicando as penas correspondentes 
nos termos da legislacao em vigor. 
Artigo 3° - As dependencias policiais manterao livro especial para o registro 
das diligencias em que tenham sido empregadas algemas, lavrando-se o 
termo respectivo, o qual sera assinado pela autoridade, escrivao e pelo 
condutor do preso, infrator ou insano recolhido em custodia, na forma do 
disposto no artigo 1°. 
Paragrafo Unico - No termo referido neste artigo sera esclarecido o motivo 
que determinou o emprego daquele meio de eontencao. 
Artigo 4° - Fica revogado, quanta ao uso de algemas, o disposto no artigo 
419 do Decreto n° 4.405-A, de 17 de abril de 1928. 
Artigo 5° - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao. 
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Embora o Decreto determine que os abusos e irregularidades cometidos 

no emprego de algemas sejam apurados e aplicadas as devidas sangoes, nao se 

tern noticia de nenhuma punicao aplicada em virtude da pratica de tais abusos. 

No Estado do Rio de Janeiro, diante de sua realidade penitenciaria 

marcada por inumeras situacoes cotidianas de vioiencia, de rebelioes, fugas e 

agressoes a agentes ou policiais, fez-se mister uma medida concreta para que estes 

pudessem melhor desempenhar suas fungoes, e de uma forma mais segura. Assim, 

vigora, no ambito do sistema penitenciario, a Portaria n°. 288/JSF/GDG, de 10 de 

novembro de 1976 (DORJ, parte I, ano II, n°. 421), segundo a qual o emprego de 

algemas e importante meio de seguranga "ao servigo policial de escolta, para 

impedir fugas de internos de reconhecida periculosidade", no entanto, deve ser 

evitado quando nao houver perigo ou agressao por parte do preso, sendo proibida 

sua utilizagao nas pessoas contempladas com prisao especial pelo Codigo de 

Processo Penal Militar, ainda que presas a disposigao da justiga comum. Alem do 

mais, a norma estadual sob comento obriga "os servidores que de alguma forma 

tiverem necessidade de empregar algemas" a apresentarem, "apos a diligencia, ao 

chefe de Servigo de Seguranga, relatorio explicativo sobre o fato", sujeita sua nao-

observancia a penalidades administrativas. 

Em 11 de novembro de 1994 foi editada, em conformidade com o 

determinado pelo Comite Permanente de Prevengao do Crime e Justiga Penal das 

Nagoes Unidas (do qual o Brasil e membra), pelo Conselho Nacional de Politica 

Criminal e Penitenciaria, a Resolugao n° 14, que preve regras mfnimas para o 

tratamento do preso no Brasil. Tal Resolugao proibe o uso de algemas, correntes e 

camisas-de-forga como instrumento de punigao, mas autoriza o uso de tais objetos 

com a finalidade de coergao. 

Art. 25. Nao serao utilizados como instrumento de punicao: correntes, 
algemas e camisas-de-forca. 
[...] 
Art. 29. Os meios de coercao, tais como algemas, e camisas-de-forca, so 
poderao ser utilizados nos seguintes casos: 
I - como medida de precaucao contra fuga, durante o deslocamento do 
preso, devendo ser retirados quando do comparecimento em audiencia 
perante autoridade judiciaria ou administrativa; 
II - por motivo de saiide, segundo recomendacao medica; 
III - em circunstancias excepcionais, quando for indispensavel utiliza-los em 
razao de perigo iminente para a vida do preso, de servidor, ou de terceiros. 
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Por ultimo, encerrartdo o rol de legislacao esparsa que versa a respeito do 

assunto, nao poderia deixar de ser citada a disciplina constante no Codigo de 

Processo Penal Militar (Decreto-Lei 1.002/69), que em seu artigo 234 preve: 

Art. 234 - O emprego de forca so e permitido quando indispensavel, no caso 
de desobediencia, resistencia ou tentativa de fuga. Se houver resistencia da 
parte de terceiros, poderao ser usados os meios necessarios para vence-la 
ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive prisao do ofensor. 
De tudo se lavrara auto subscrito pelo executor e duas testemunhas. 
§ 1°: O emprego de algemas deve ser evitado, desde que nao haja perigo 
de fuga ou de agressao da parte do preso, e de modo algum sera permitido, 
nos presos a que se refere o artigo 242. 

O citado artigo 242 por sua vez, dispoe: 

Art. 242. Serao recolhidos a quartel ou a prisao especial, a disposicao da 
autoridade competente, quando sujeitos a prisao, antes de condenacao 
irrecorrivel: 
a) os ministros de Estado; 
b) os govemadores ou interventores de Estados, ou Territorios, o prefeito do 
Distrito Federal, seus respectivos secretarios e chefes de Policia; 
c) os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da Uniao e das 

Assembleias Legislativas dos Estados; 
d) os cidadaos inscritos no Livro de Merito das ordens militares ou civis 
reconhecidas em lei; 
e) os magistrados; 
f) os oficiais das Forcas Armadas, das Policias e dos Corpos de Bombeiros, 
Militares, inclusive os da reserva, remunerada ou nao, e os reformados; 
g) os oficiais da Marinha Mercante Nacional; 
h) os diplomados por faculdade ou instituto superior de ensino nacional; 
i) os ministros do Tribunal de Contas; 
j) os ministros de confissao religiosa. 

Como visto, fica expressamente vedado o uso de algemas nas pessoas 

elencadas. 

E impossivel negar a flagrante inconstitucionalidade do art. 242 do Codigo 

de Processo Penal Militar, ja que infringe frontalmente o principio da isonomia, 

amplamente assegurado por nossa Carta Magna, por isso ele sera objeto de analise 

do proximo topico. 
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2.2 Da nao recepcao do art. 242 do Codigo de Processo Penal Militar pela Carta 

Magna. Ofensa ao Principio da Isonomia 

Ocupando a Constituicao Federal o apice da hierarquia de nosso 

ordenamento jurfdico, todo ato normativo inferior deve com ela coadunar-se, como 

forma de garantir a supremacia das normas constitutionals. Ponderando que o 

nosso Codigo de Processo Penal Militar foi decretado em 21 de outubro de 1969, 

portanto dezenove anos antes do advento da Carta Magna de 1988, faz-se 

necessario o exame da adequacao ou compatibilizacao de suas normas com as 

regras e princfpios constitutionals (hierarquicamente superiores) assim, as que nao 

forem compatfveis entende-se nao recepcionadas. 

Assim sendo, fazendo uma interpretacao conforme a Constituicao, pode-

se afirmar categoricamente que o artigo 242 do CPPM nao foi de maneira alguma 

recepcionado, por ser fruto de uma epoca em que as autoridades sao consideradas 

intangfveis e os meios de controle social sao bastante reduzidos de forma que nao 

se compatibiliza com o atual Estado Democratico de Direito. 

O preconizado Principio da Isonomia esta previsto expressamente no 

caput do art. 5° da CF/88 "Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer 

natureza". E para avigorar a ideia, a CF ainda menciona no inciso I: "garantindo-se 

(...) o direito (...) a igualdade (...)". Tal igualdade e tida como urn dos direitos 

fundamentals dos cidadaos, obtido atraves de consideravel esforco de pessoas que, 

durante anos lutaram em busca de igualdade e da aplicacao da verdadeira 

democracia. Infere-se do mencionado dispositivo constitutional que e assegurada a 

igualdade a todos os cidadaos, sem distincao alguma. 

A acuidade deste principio e proclamada por Bastos (2003), que narra ser 

o mencionado principio considerado como urn dos princfpios gerais de direito, sendo 

os demais: a justiga, liberdade e a dignidade da pessoa humana. Sao o norte de 

toda interpretacao jurfdica valida. 

Sem embargo de ser urn principio constitutional ja bem concretizado, em 

todas as mudancas por que passaram as const i tu tes brasileiras houve por bem o 

legislador reintroduzi-lo em nossa ordem constitutional, e de maneira cada vez mais 

abrangente, por atengao ao fato de que a despeito do passar do tempo e da 
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evolugao social o principio isonomico nao tern surtido o efeito ao qual se propoe, nao 

conferindo efetivamente a igualdade de todos. 

O principio da igualdade opera em duas direcoes distintas, destinando-se 

tanto para o aplicador da lei como para o proprio legislador. O primeiro deve agir 

sempre na obrigatoriedade de aplicar os preceitos legais aos casos concretos de 

acordo com o que tais preceitos determinam, de maneira igualitaria, sem estabelecer 

nenhuma forma de diferenciacao em razao de raca, sexo, religiao, ou classe social, 

a isso se denomina isonomia puramente formal. Em outra vertente, ao legislador se 

impoe a proibigao de criar, em sua elaboracao legislativa, tratamentos desiguais 

para pessoas que se encontram em situacoes semelhantes. 

Destarte, diante desta premissa constitutional nao deve haver normas 

limitadoras do direito a igualdade, sob pena de evidente inconstitucionalidade, ja que 

a nossa Carta Magna propugna pela igualdade de todos os cidadaos perante a lei, 

assim a Constituicao torna-se urn verdadeiro guia aos nossos legisladores para que 

na edicao de leis nao desrespeitem os princfpios nela insculpidos. Neste sentido 

Mello (2002, p. 14): 

A lei nao deve ser fonte de privileges ou perseguicoes, mas instrumento 
regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os 
cidadaos. Este e o conteudo politico-ideologico absorvido pelo principio da 
isonomia e juridicizado pelos textos constitucionais em geral, ou de modo 
assimilado pelos sistemas normativos vigentes. 

A Constituicao Federal ao proibir o tratamento desigual entre as pessoas 

o fez de forma a evidenciar certos aspectos que nao podem, isoladamente, por 

razoes preconceituosas, ser colocados gratuitamente como alicerce da 

discriminagao. Se o tratamento dado a determinada categoria de pessoas carece de 

uma conexao logica, encpntra na norma constitucional seu entrave intransponfvel. 

Os objetivos principals do principio da isonomia se resumem em dois. Por 

urn lado visa a seguranga individual contra perseguigoes, e por outro, busca impedir 

favoritismos. Nao pode a lei conferir urn beneffcio a determinada pessoa, sem 

proporcionar a obtengao aos demais, nem de outra forma impor uma restrigao sobre 

urn so individuo. Para Meio (2002, p. 21) tres questoes devem ser observadas a fim 

de se reconhecer o respeito ou nao ao princfpio em epfgrafe: 
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[...] Parece-nos que o reconhecimento das diferenciacoes que nao podem 
ser feitas sem quebra da isonomia se divide em tres questoes: 
a) a primeira se refere ao elemento tornado como fator de desigualacao; 
b) a segunda reporta-se a correlacao logica abstrata existente entre o fator 
erigido em criterio de discrimen e a disparidade estabelecida no tratamento 
juridico diversificado; 
c) a terceira atina a consonancia desta correlacao logica com os interesses 
absorvidos no sistema constitucional e destarte juridicizados. 

Pois bem, analisando o art. 242 do Codigo de Processo Penal Militar 

verifica-se uma desigualacao completamente infundada, no qual consta urn rol de 

pessoas que pelo simples fato de exercerem uma funcao publica nao poderao ser 

algemadas. A vedacao ao uso de algemas em tais autoridades publicas e feita sem 

nenhuma ressalva quanta a circunstancias em que podera ser efetuada a prisao dos 

mesmos, como exemplo, a consideracao ao estado emotional em que se encontra o 

sujeito, a resistencia a prisao com a consequents possibilidade de recurso a meios 

que possam colocar em risco a integridade fisica do agente responsavel por efetuar 

a prisao. 

E totalmente descabido supor que tais autoridades publicas sejam 

desprovidas de periculosidade a ponto de ser proibido o seu algemamento. Os 

mesmos pontos apontados como autorizadores ou justificadores do uso de algemas 

em pessoas comuns (tais como para evitar ou dificultar a fuga ou reacao indevida do 

preso; evitar agressao deste contra os policiais, terceiros ou contra si mesmo; para 

nao comprometer o piano de acao policial) tambem se aplicam as autoridades em 

questao. Situacoes em que o preso algemado com as maos para frente subtrai a 

arma do policial, ou levado em viatura sem algemas pode provocar algum acidente 

automobilfstico sao reproduzidas diuturnamente na rotina policial. Poder-se-ia 

questionar se tais situacoes nao haveriam de ocorrer com as pessoas 

excepcionadas pela lei, ou se tais pessoas sao menos perigosas ou lesivas que 

outras, ou ainda se elas nao estao sujeitas as mesmas reacoes e emocSes no 

momenta de sua apreensao que qualquer outra pessoa nao contemplada com o 

privilegio legal. 

Com muita propriedade Murillo Salles Freua (2007) da elucidativo 

exemplo: 
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Suponhamos que urn Oficial da PM se tome urn criminoso e invada um 
quartel do Exercito para subtrair armas e municoes e acabe preso em 
flagrante delito, e diante da situacao venha a ficar extremamente violento 
resistindo a prisao e termine contido pelos militares da referida unidade. 
Neste caso, conforme preceito do artigo 234, § 1°, combinado com o artigo 
242, alinea "f, ambos do CPPM, nao pode ser algemado "de modo algum". 
Como esse Oficial que decidiu optar pelo crime e ainda resistiu a prisao sera 
mantido imobilizado e conduzido perante a autoridade de Policia Judiciaria 
Militar? Pergunta dificil de ser respondida caso seja cumprido fielmente o 
disparate: "e de modo algum sera permitido, nos presos a que se refere o 
art. 242. 

Seguramente os responsaveis pela elaboracao do aludido dispositivo de 

lei nunca estiveram diante de uma situacao real em que o uso de algemas se fizesse 

necessario, ou entao olvidaram de levar em conta como a resistencia ou a fuga de 

um preso e extremamente complicada de se contornar sem nenhuma complicacao 

mais grave. O Major Malta (2000, p. 64) leciona: 

Todos os atos executados pelos policiais militares na labuta de sua nobre 
missao institucional de policia ostensiva e preservacao da ordem publica 
devem ter como norte os princfpios constitucionais da Carta Politica Patria, 
aliados aos princfpios da necessidade e proporcionalidade, sob pena de 
converter-se, em tese, de condutor de uma prisao para reu em um 
processo-criminal por abuso de autoridade. 
Dentro do moderno principio da razoabilidade e com esteio nos excludentes 
de criminalidade da legftima defesa e do estrito cumprimento do dever legal 
de prender quern quer que se encontre em flagrante delito, em sendo 
caracterizado resistencia, tentativa ou perigo de fuga ou de agressao por 
parte do preso, mesmo daqueles elencados no Art. 242 do CPPM, entendo 
ser cabivel o emprego da algema, como meio necessario para vence-las ou 
para defesa dos policiais militares, no que sera imprescindfvel a lavratura 
do respectivo auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. 

Por sua vez o Manual da Cidadania da Polfcia Militar (1998, p. 7-11) 

prescreve: 

A Constituicao Federal e extremamente preocupada com a igualdade de 
tratamento entre as pessoas. Salienta-se que o caput do Art. 5° da Carta 
Magna inicia confirmando o principio de isonomia. e ainda entre os 
direitos fundamentals esta consagrado o direito a igualdade. No exercfcio da 
atividade policial-militar e indispensavel a conscientizacac de que, a 
principio, todas as pessoas merecem o mesmo tratamento. 
independentemente de qualquer caracteristica. O policial militar, que 
tambem e cidadao, deve exercer sua atividade respeitando todas as 
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pessoas, pois embora existam diferencas de classe, raca, cultura e poder, 
todos sao iguais. O que pode gerar reacoes diferentes do policial militar 
s3o condutas das pessoas; essas sim, se ilegais, merecem sua intervencao. 
Dessa forma, deve-se lembrar de que a igualdade perante a lei refere-se as 
pessoas que estao em situacoes identicas diante dela. Assim, na medida 
das diferencas de cada situacao, surgem as necessarias desigualdades. 
Toda atitude deve buscar a igualdade e abominar a discriminacao. Em 
resumo, deve-se tratar as pessoas em iguais situacoes perante a lei de 
forma igual. Essa diferenca de tratamento deve ser estritamente necessaria 
por forca de lei, com relacao a conduta ou situacao da pessoa. O 
comportamento do policial militar deve permanecer dentro dos parametros 
legais, mesmo diante de situacoes que exijam providencias diferentes. Para 
isto, basta lembra-lo de que todas as pessoas merecem o mesmo 
tratamento. (Grifos nossos) 
A equidade e um valor indispensavel para o exercicio da atividade policial-
militar, pois e esse valor que exige o tratamento equitativo entre as pessoas, 
onde deve-se buscar sempre a igualdade, nao discriminando ninguem. As 
pessoas devem ser tratadas igualmente sem privilegios e/ou discriminacoes. 

E salutar ressaltar a discrepancia existente na textualizacao da doutrina 

aplicada nos cursos militares e a propria legislacao processual militar as quais 

possuem artigos com ideologias visivelmente contrarias. Esta representa uma 

incoerencia, uma das mais absurdas aberracoes existentes em nosso mundo 

jurfdico, por vedar em algumas situacoes o uso de algemas, a par da existencia de 

violencia por parte do preso e perigo de fuga. Aquela mostra estar em sintonia com 

os mandamentos constitucionais, principalmente com o principio isonomico. 

A proibicao do uso de algemas inserida na lei processual penal militar 

acaba por criar um desprezfvel sistema de discriminacao, dividindo o pafs em 

camadas sociais com maiores ou menores privilegios a depender da posicao que se 

ocupa. Tal sistema, por obvio, nao mais se justifica perante o sistema constitucional 

vigente, nem revela a sociedade que queremos ser: igualitaria, humana e 

principalmente justa. A proibigao do uso de algemas do artigo 234, § 1° do CPPM, 

esta, igualmente, atrelada a um privilegio que poe em risco a seguranca, a 

legalidade e a moralidade. 



30 

2.3 Projetos de lei para regulamentacao do uso de algemas 

Desde o ano de 1984, a Lei de Execucao Penal (LEP) preve que o Poder 

Executivo discipline acerca do emprego de algemas por meio de Decreto Federal. 

No entanto, ate hoje tal decreto nao foi editado. A inertia do Executivo em legislar 

sobre tal questao, fez com que surgissem varios projetos de lei visando 

regulamentar o assunto. 

A questao nao e nova. A materia vem provocando discussao na Camara 

dos Deputados pelo menos desde 1961. Foi neste ano que o entao deputado 

Pereira Nunes, do PSD/AM, propos a radical proibicao do uso de algemas, em 

qualquer cidadao, em todo o territorio nacional, por meio do PL n° 3.129/1961. 

Registra-se tambem que em 1965, houve uma proposta do ex-deputado 

Eurico de Oliveira, do extinto MDB — Movimento Democratico Brasileira — 

representante do tambem extinto Estado da Guanabara. Ele pretendia por meio do 

Projeto de Lei n° 3.337/1965 que exclusivamente os presos politicos nao fossem 

algemados. Tal projeto, na realidade, mostrava-se mais como uma resistencia a 

ditadura militar do que uma efetiva preocupagao com a regulamentacao do uso de 

algemas. Um ano apos sua apresentacao foi arquivado. 

Posteriormente o debate voltaria a tona com o projeto de lei do entao 

senador Jamil Haddad, que surgiu em 1986. Era o PL n° 241/86 que foi arquivado no 

final do mesmo ano. No ano seguinte, houve uma nova tentativa por parte do 

senador, sendo novamente arquivado. Em 1991, ja como Deputado Federal, Haddad 

propos o seu projeto na Camara dos Deputados, atraves do PL n° 1.918/1991, o 

qual restou arquivado em 1999, apos oito anos de tramitacao. 

Atualmente 14 projetos de lei e um projeto de decreto legislativo tramitam 

na Camara dos Deputados, e tern como objeto principal regulamentar o uso de 

algemas, na tentativa de fixar a fronteira entre os direitos individuals do cidadao, 

previstos na Constituicao Federal, e a necessaria atuacao estatal no sentido de 

assegurar a integridade de policiais, terceiros e inclusive daqueles que estao sob 

sua custodia no ato de prisao. 

Os projetos de lei sao os seguintes: PL n° 2.753/2000, PL n° 3.287/2000, 

PL n° 4.537/2001, PL n° 5.494/2005, PL n° 5.858/2005, PL n° 4/2007, PL n° 
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2.527/2007, PL n° 3.506/2008, PL n° 3.746/2008, PL n° 3.785/2008, PL n° 

3.887/2008, PL n° 3.888/2008, PL n° 3.889/2008, PL n° 3.938/2008. 

O Projeto de lei n° 2.753/2000, de autoria do deputado Alberto Fraga do 

PMDB/DF, e uma repeticao quase que literal do Decreto n° 19.903, de 30 de outubro 

de 1950, que regulamenta o emprego de algemas no Estado de Sao Paulo. Os 

demais projetos acima referidos encontram-se apensados a este. 

Diferentemente dos outros, que se limitam a regulamentar o art. 199 da 

LEP e a, praticamente, repetir o disposto nos arts. 282 e 294 do Codigo de Processo 

Penal Brasileira, o projeto n° 5.494/2005 que tern como autor o deputado federal 

Rubinelli do PT/SP, trouxe uma novidade no sentido de pretender nao somente 

regulamentar o art. 199 da LEP, mas modifica-lo. Assim, ficaria dispensado o uso 

das algemas nos casos de reu primario, de bons antecedentes, que nao resistir a 

prisao, nao tentar a fuga ou se nao se tratar de prisao em flagrante. O projeto ainda 

preve que a autoridade judicial, analisando o caso concreto, podera determinar ou 

nao o uso de algemas. Portanto, o art. 199 da LEP, passaria a ter a seguinte 

redacao: 

No cumprimento dos mandados de prisao sera dispensado o uso de 
algemas quando o agente: 
I - for reu primario e ter bons antecedentes; 
II - nao resistir a prisao; 
III - nao se tratar de prisao em flagrante; 
IV - nao empreender em fuga. 
§ 1° - No Tribunal do Juri, sendo o reu primario e tendo bons antecedentes 
sera dispensado o uso de algemas, salvo quando a autoridade judicial 
entender que o reu representa perigo. 
§ 2° - A autoridade judicial podera, analisando o caso concreto, determinar 
ou nao o uso de algemas. (Redacao do PL 5.494/2005) 

E notorio que referido projeto padece de alguns inconvenientes juridicos. 

Em primeiro lugar, convem destacar a desnecessidade de previsao do constante no 

inc. Ill do projeto, ja que em casos de flagrante a prisao independe de mandado do 

juiz. 

Pode ser citado ainda o fato de se prever cumprimento de mandados de 

prisao na Lei de Execucao Penal. Como se sabe, a LEP tern por finalidade 

disciplinar o cumprimento da sentenca e a execucao da pena imposta ao preso, nao 

sendo instrumento adequado para prever normas sobre mandado de prisao, ja que 
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estes geralmente surgem ainda no curso do inquerito ou do processo penal e nao na 

fase de cumprimento ou execucao da pena. 

O projeto pecou tambem ao dispor que nao se usarao algemas quando 

nao houver resistencia a prisao ou fuga. Trata-se de um criterio muito ilusorio, pois 

um preso aparentemente pacato pode inesperadamente se revoltar contra o agente 

responsavel pela prisao inviabilizando-a ou ate mesmo ocasionar alguma 

consequencia mais grave. Foi nesse sentido o posicionamento do Desembargador 

do Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, Ivan Sartori, ao afirmar que o projeto 

do deputado Rubinelli, e um pouco arriscado. Para ele, quern pode analisar a 

necessidade das algemas e o proprio policial no momento da prisao. Defende 

tambem que e complicado regulamentar a questao de uma maneira detalhada, 

objetiva e fria, a norma deveria prever excessos e abusos. Sao essas suas palavras: 

"Dependendo do caso, o proprio policial pode sofrer as consequencias dessa 

normatizagao. Depende da natureza do crime, do momento de cada caso, da 

possibilidade de fuga, da periculosidade do alvo. Se nao houver riscos e perigos 

observados esses itens, e obrigatoria a dispensa do uso". 

Outro projeto que se diferencia dos demais, e o PL de n° 5.858/2005 de 

autoria do deputado federal Luiz Antonio Fleury Filho. Nele e proposta a elaboracao 

de uma lei propria para prever e regular o uso de algemas. O paragrafo unico do art. 

1° de tal projeto ao considerar "assemelhado a algemas qualquer material utilizado 

para a contengao de pessoas que seja aplicado nas extremidades dos membros 

superiores ou inferiores do corpo humano", acaba por contamina-lo pois, 

hodiernamente nao se pode admitir, perante tod a a estruturagao que possui o 

Estado utilizar-se meios de contengao fisica que nao a algema, pois a utilizagao de 

qualquer outro poderia ocasionar um constrangimento ainda maior o que 

configuraria abuso e atentado aos direitos constitucionais do cidadao. Por outro lado 

o restante do projeto e louvavel, por ser muito bem elaborado, trazendo minuciosas 

disposigoes para a utilizagao de algemas, tais como as hipoteses em que o uso e 

permitido, a previsao de que a decisao do algemamento fica a criterio da autoridade. 

O projeto, alem disso, contem disposigoes concernentes a contengao de grupos de 

pessoas com efetivo policial menos, a condugao de presos e de pessoas com 

transtornos emocionais. Outro ponto de suma importancia a se destacar e a previsao 

de sangao para desobediencia a esta lei, por meio da insergao de mais uma alinea 
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ao art. 3° da Lei n° 4.898, de 09 de dezembro de 1965 que dispoe sobre abuso de 

autoridade. 

A estes cinco projetos foi apresentado um substitutive do deputado Fiavio 

Dino (PCdoB - MA) ja aprovado peia Comissao de Constituicao e Justica e de 

Cidadania da Camara dos Deputados. O substitutive da nova redacao ao art. 199 da 

LEP e preve as hipoteses em que e permitido o uso de algemas: 1) nos casos de 

resistencia a prisao, 2) de tentativa de fuga, 3) de risco a integridade do preso ou de 

terceiros, 4) de deslocamento do preso para participar compuisoriamente de ato 

judicial e, 5) quando o numero de presos superar o efetivo de policiais envolvidos no 

ato da prisao. 

Inaugurando o ano de 2007 e uma sequencia de novas proposicoes, 

houve o projeto de n° 4/2007 do deputado Carlos Lapa, que de forma inedita previu 

o algemamento quanta a classificacao do crime. Dessa forma, o uso de algemas se 

torna obrigatorio em prisoes em flagrante delito ou por ordem judicial em crimes 

hediondos e de violencia contra a pessoa. A proposta regula o algemamento de reu 

submetido a Tribunal do Juri, porquanto o Codigo de Processo Penal ainda nao 

havia sido alterado na ocasiao de sua propositura. Ela tambem considera abuso de 

autoridade o uso de algemas fora dos casos previstos. Ainda no ano de 2007 este 

projeto foi arquivado. 

Em seguida foi proposto o Projeto de Lei n° 2.527/2007 cuja autoria e do 

deputado Victorio Galli. Sem nenhuma grande novidade, aguarda votacao apensado 

ao projeto n° 2.753/2000. 

Porem a grande maioria dos projetos atinente a materia foi apresentada 

no ano passado, especialmente pelas varias prisoes efetuadas em operacoes da 

Policia Federal, bem como pela aprovacao da Sumula Vinculante n° 11, pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

O projeto n° 3.506/2008 de iniciativa do deputado Silvinho Peccioli e 

semelhante ao previsto na sumula do STF. Esse projeto estabelece que "em 

nenhuma hipotese serao empregadas as algemas, se o detido nao oferecer 

resistencia ou demonstrar periculosidade". Nao oferece muita diferenca dos demais 

tramitando em conjunto. 

Demonstrando preocupagao em conter oeasionais abusos na prisao, a 

proposta n° 3.746/2008, do deputado Waldir Neves, veda o uso de algemas quando 

a prisao se der por apresentacao voluntaria e nao houver resistencia, tentativa de 
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fuga ou riscos, ou ao tratar-se de idosos, gestantes, se nao oferecerem risco. Previu 

excegao, permitindo o algemamento, no tocante ao cumprimento de previa 

determinacao judicial ou mediante circunstancia que a autoridade policial motive 

formalmente. Tambem aguarda votacao e tramita em conjunto com os outros. 

Nessa mesma esteira, a proposicao n° 3.785/2008, do deputado Maurfcio 

Quintella Lessa, dispensa a algema quando o reu for primario, tiver bons 

antecedentes e nao resistir a prisao, exceto em casos de flagrante. Apesar de tal 

projeto ter sido apresentado em 05 de agosto de 2008 nao observou a inovacao do 

CPP quanta ao novo procedimento do juri instituido pela lei 11.689 de 9 de junho de 

2008 que regulou o uso de algemas. 

O deputado Marcelo Itagiba e autor de dois projetos, os de n° 3.887/2008 

e 3888/08, ambos apresentados praticamente ao mesmo tempo. O primeiro deles 

mais uma vez visa alterar o art. 199 da LEP, permitindo a conducao do preso com 

algemas se estiver fora do local onde se encontra detido ou cumprindo pena, ja que 

segundo o deputado, que e delegado da Policia Federal, "a algema e uma extensao 

da cela e um instrumento de seguranga para o preso, o policial e a sociedade". O 

segundo pretende alterar o Codigo de Processo Penal, permitindo a utilizagao de 

algemas na condugao do preso em mandados de prisao e nas prisoes em flagrante 

delito. Ambos seguem tramitagao. 

A deputada Rebecca Garcia foi a unica representante do sexo feminino a 

apresentar proposta legislativa relativo ao tema. O projeto n° 3.889/2008 teve o 

objetivo de ajustar o teor da sumula vinculante do STF a lei formal e regulamentar 

definitivamente o uso de algemas no Pais, mas simplesmente limitou-se a reproduzir 

o texto da sumula vinculante n°11. 

Em seguida, o deputado e tambem policial Laerte Bessa propoe mais um 

projeto que recebeu o n° 3.938/2008. Novamente pretende alterar o Codigo de 

Processo Penal e busca regular o uso de algemas sem ferir a dignidade do preso 

nem "colocar em risco aqueles que exercem a ardua atividade policial e os que 

operam junto a justiga criminal". Tramita em conjunto com os demais. 

Por fim, o deputado Joao Campos ofereceu Projeto de Decreto Legislativo 

- PDC n° 853/2008 tendo em vista sustar por completo a aplicagao da sumula 

vinculante n° 11 do STF, "anulando-se todos os atos dela decorrentes". Argumenta-

se que houve invasao do Judiciario na competencia do Legislativo, por nao ter 

havido reiteradas decisoes sobre a materia como fundamento para edigao da 
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referida sumula, criando-se dificuldades para o combate a criminalidade. Encontra-

se sob apreciacao na Comissao de Constituicao e Justica e de Cidadania. 

A materia tambem esta sendo debatida no Senado Federal onde 

encontra-se em tramitacao Projeto de Lei n° 185 apresentado em 2004 pelo senador 

Demostenes Torres para disciplinar o uso de algemas. Houve mais recentemente a 

proposta de um substitutivo a tal projeto, oferecida pelo senador Jose Maranhao. De 

acordo com a proposta o uso de algemas so e permitido em situacao de flagrante 

delito ou por determinacao judicial em que haja resistencia ou tentativa de fuga do 

preso. Para o transporte, conducao ou transferencia de presos, o texto limita a 

medida a casos de prisioneiros que praticarem faltas graves, cometerem atos de 

violencia ou ameaca no curso do processo penal e que tenham envolvimento com 

organizacao criminosa, alem de situacoes em que exista risco iminente de agressao 

aos agentes responsaveis pela prisao e de fuga de encarcerados. A proposta ainda 

proibe o uso de algemas por tempo excessivo e como forma de castigo ou sangao 

disciplinar, bem como em caso de apresentacao espontanea do investigado a 

autoridade policial ou judicial. 

O autor do projeto de lei n° 185/2004 sugeriu mudancas a proposicao 

inicial e ao substitutivo, com vistas a suprimir o artigo que trata das situacoes em 

que o emprego de algemas e autorizado para evitar abuso, e preencher lacunas que 

poderiam ser utilizadas contra a acao policial. O substitutivo ao PLS n° 185 com as 

respectivas alteracoes propostas foram aprovadas em turno suplementar e em 

decisao terminativa pela Comissao de Constituicao, Justica e Cidadania. 

Como visto ate aqui, a regulamentacao do uso de algemas em nosso pafs 

ainda esta longe de se concretizar, permanecendo o art. 199 da LEP carente de 

regulamentacao. 

2.4 Sumula Vinculante n° 11 do Supremo Tribunal Federal 

O instituto da sumula vinculante, implementado por ocasiao da Reforma 

do Judiciario (Emenda Constitucional n° 45), esta previsto no art. 103-A da 

Constituicao Federal, nos seguintes termos: 
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Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal podera, de oficio ou por 
provocacao, mediante decisao de dois tercos dos seus membros, apos 
reiteradas decisoes sobre materia constitutional, aprovar sumula que, a 
partir de sua publicacao na imprensa oficial, tera efeito vinculante em 
relacao aos demais orgaos do Poder Judiciario e a administracao publica 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
proceder a sua revisao ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 1° A sumula tera por objetivo a validade, a interpretagao e a eficacia de 
normas determinadas, acerca das quais haja controversia atual entre orgaos 
judiciarios ou entre esses e a administracao publica que acarrete grave 
inseguranca juridica e relevante multiplicacao de processos sobre questao 
identica. 
§ 2° Sem prejui'zo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovacao, 
revisao ou cancelamento de sumula podera ser provocada por aqueles que 
podem propor a acao direta de inconstitucionalidade. 
§ 3° Do ato administrativo ou decisao judicial que contrariar a sumula 
aplicavel ou que indevidamente a aplicar, cabera reclamacao ao Supremo 
Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulara o ato administrativo ou 
cassara a decisao judicial reclamada, e determinara que outra seja proferida 
com ou sem a aplicacao da sumula, conforme o caso. 

A Corte Suprema durante o julgamento do Habeas Corpus n° 91.952 

discutia a condenacao de Antonio Sergio da Silva em decisao do Tribunal do Juri da 

cidade de Laranjal Paulista (SP), pelo fato de o reu ter permanecido algemado 

durante toda a sessao. A Corte se manifestou pela anulacao do julgamento 

designando um novo sem o algemamento do reu. Resolvendo este caso concreto o 

STF decidiu externar o seu entendimento sobre o uso de algemas, fixando os 

criterios para sua utilizacao. Assim, em sessao plenaria do dia 13 de agosto de 2008 

o Supremo Tribunal Federal editou a sumula vinculante n° 11, que preve situacoes 

nas quais o uso de algemas esta permitido e, especialmente, revela os efeitos para 

o agente publico que extrapola o limite da utilizagao desse instrumento nas 

atividades policiais de rotina. A sumula tern a seguinte redagao: 

So e licito o uso de algemas em caso de resistencia e de fundado receio de 
fuga ou de perigo a integridade ffsica propria ou alheia, por parte do preso 
ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de 
nulidade da prisao ou do ato processual a que se refere, sem prejuizo da 
responsabilidade civil do Estado. 

O uso de algemas passou entao a ser restrito a casos excepcionais, 

permitido somente em situagoes em que haja resistencia, fundado receio de fuga ou 



37 

perigo a integridade fisica propria ou alheia. Do mesmo modo, passou a exigir a 

fundamentacao por escrito do ato, por parte da autoridade, sob pena de 

responsabilizacao disciplinar, penal e civil do policial e ate a nulidade da prisao ou 

do ato processual a qual se refere, e ainda houve a previsao da responsabilidade 

civil do Estado. 

Durante a aprovacao da referida sumula o Supremo Tribunal Federal 

decidiu, tambem, atribuir nao so a ela, mas a todas as demais sumulas vinculantes, 

carater impeditivo de recursos. 

A intencao do STF com a edicao desta sumula foi a de evitar abusos no 

emprego de algemas e a de garantir os direitos dos presos, principalmente o direito 

a imagem e a dignidade. 

Contudo, ao tomar esse posicionamento, a Corte Suprema acabou por 

deflagrar uma grande polemica em torno do assunto haja vista que a Policia Federal 

nessa mesma epoca colocava em pratica uma grande operacao contra a corrupcao, 

prendendo e algemando pessoas influentes. Nao demorou muito e a sumula passou 

a ser alvo de ampla discussao. Na apreciacao do presidente nacional da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), a aprovacao da sumula vinculante e uma honra ao 

Estado Democratico de Direito, um convite ao respeito aos princfpios fundamentals 

estabelecidos na Carta Mater, com destaque aos princfpios da inocencia, da 

proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e, ainda, aquele de que 

somente se podera fixar pena quando ela esta prevista em lei. 

Muitas criticas levantaram-se a respeito da sumula, dentre elas sobreleva 

a acusagao de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar por nao ter observado os 

requisites exigidos pela CF/88 para edicao de uma sumula vinculante: a) reiteradas 

decisoes sobre materia constitutional; b) validade, interpretacao e a efieaeia de 

normas determinadas; c) controversia atual entre orgaos judiciarios ou entre esses e 

a administracao publica; d) inseguranca jurfdica; e) relevante multipficagao de 

processo sobre questoes identicas. 

Em segundo, alega-se que a sumula feriu o principio da separacao dos 

poderes exorbitando de sua funcao jurisdicional e invadindo a competencia do Poder 

Legislativo, por trazer inovacoes a legislacao vigente ao regulamentar o assunto 

estabelecendo criterios para o uso de algemas, pois nenhum dos muitos dispositivos 

que tratam do tema exige a justificagao do ato por escrito. 
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Nao se pode ignorar tambem, que a sumula desempenhou o papel de lei 

ao prever responsabilidade penal para os agentes que a desrespeitarem, ja que pelo 

principio da legalidade "Nao ha crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

previa cominacao legal". Portanto, somente a lei poderia criar regras de vinculacao 

para toda a policia, para toda a administracao publica. Sem falar da previsao de 

pena disciplinar, que somente poderia ser imposta pelos estatutos das respectivas 

instituicoes. 

Mas o ponto crucial a ser analisado diz respeito ao aspecto pratico, 

cogitar da aplicacao de referida sumula pela autoridade policial em seu cotidiano, no 

momento de efetuar a prisao, atentos a todo tipo de situacao que pode desabrochar 

no caso concreto. Realmente nao se pode negar que o algemamento provoca, 

naquele que e algemado, um turbilhao de sentimentos como constrangimento, 

desonra, inferioridade e fraqueza. O que faz emergir a indagacao se tal 

procedimento realmente se faz necessario. Na verdade a conveniencia ou 

necessidade do emprego de algemas somente pode ser mensurado pelo agente 

responsavel pela prisao. Por mais que se debata a questao, ninguem jamais podera 

conjeturar ou vislumbrar a realidade do momento. 

Limitar o uso de algemas as hipoteses previstas na sumula (resistencia, 

fundado receio de fuga ou perigo a integridade fisica propria ou alheia) significa por 

em risco tanto as partes envolvidas como a propria populacao, com consequencias 

bem mais desastrosas se comparado ao sofrimento moral do algemado. 

Inumeros relatos dao conta de que mesmo estando devidamente 

algemados, sem demonstrar violencia ou intencao de fugir, presos matam, agridem, 

fogem, ferem-se ou suicidam-se. O policial necessita cumprir com a sua funcao de 

prender, transportar e conduzir acusados de uma forma segura, e o uso de algemas 

pode-lhe proporcionar mais efetivamente essa seguranca. 

A Policia Federal, apesar de criticar a limitacao ao uso de algemas 

imposta pela sumula, manifestou-se no sentido de cumpri-la. O procurador-geral da 

Republica, Antonio Fernando Souza, ao ser convidado a se manifestar sobre o texto 

da sumula, lembrou que "o controle externo da autoridade policial e atribuicao do 

Ministerio Publico, funcao esta, segundo ele, ainda nao devidamente compreendida 

pela sociedade. Ele manifestou a sua preocupacao com o efeito pratico da sumula 

sobre a autoridade policial, no ato da prisao, ou seja, que a sumula possa vir a servir 

como elemento desestabilizador do trabalho da policia. O procurador-geral lembrou 
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que, muitas vezes, um agente policial tern de prender, sozinho, um criminoso, 

correndo risco. Lembrou, tambem, que e interesse do Estado conter a criminalidade 

e disse que, para isso, e necessario utilizar a forca, quando necessario. 

O fato e que a decisao do Supremo Tribunal Federal foi coerente com a 

necessidade de coibir abusos e resguardar direitos constitutionals do preso como o 

direito a imagem e a dignidade, no entanto nao se pode esquecer os riscos que vem 

a tona com sua nao utilizacao. Por isso o uso de algemas deve sempre ser feito de 

forma proporcional e razoavel, mas limita-lo significa colocar em iminente risco a 

integridade daqueles que cotidianamente enfrentam a criminalidade e daquelas 

pessoas que sao conduzidas "presas". 

Se o uso das algemas deixa de ser regra e passa a ser excecao, avulta 

enorme prejuizo para toda a instituicao policial, alem de contribuir para o aumento 

da criminalidade e aprofundar o sentimento de impunidade que ha muito tempo 

assola a nossa populacao. 

2.5 Uso de algemas no Tribunal do Juri 

Ha muito se discute a respeito da conveniencia na manutencao de 

algemas no reu durante o julgamento pelo Tribunal do Juri. Alega-se que a 

apresentacao do acusado algemado poderia provocar uma valoracao negativa por 

parte dos jurados, influenciando negativamente a opiniao dos mesmos. 

Nao ha consenso sobre o tema na jurisprudencia nem tampouco 

doutrinariamente. Para Gomes Filho (1992, p. 115): 

Esse tipo de tratamento imposto ao acusado, alem de aviltar os direitos 
humanos mais elementares, compromete a igualdade das partes que 
caracteriza o processo acusatorio e e condicao primeira do fair hearing nos 
paises civilizados e afirmado pelos textos internacionais, sem o qual nao 
sera possivel atingir-se uma decisao correta e impartial. 
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Ja para Adriano Marrey (1992) o fato de manter-se o reu algemado nao 

configura nenhum tipo de constrangimento. 

Na jurisprudencia tambem ha decisoes favoraveis e contrarias. Senao 

vejamos. No sentido da autorizacao do uso de algemas o Recurso Ordinario em 

Habeas Corpus n° 6922 RJ 1997/0075757-9, prolatado pelo Superior Tribunal de 

Justiga, sexta turma, em 09/11/1997: 

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. USO DE ALGEMAS 
DURANTE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. 
CONSTRANGIMENTO I LEGAL. INEXISTENCIA. - A jurisprudencia 
pretoriana tern afirmado o entendimento de que nao configura 
constrangimento ilegal a manutencao do reu algemado durante a sessao 
plenaria do tribunal do juri se esta medida for necessaria ao bom 
andamento e seguranca do julgamento, bem como das pessoas que nele 
intervem, - enquanto nao regulamentado por lei o uso de algemas, o 
emprego deste meio de contengao, em nada incompativel com o principio 
da inocencia, deve ficar ao prudente arbitrio do juiz-presidente do juri, a 
quern compete a policia das sessoes. - inteligencia do art. 497, i, do codigo 
de processo penal. - recurso ordinario desprovido. 

Em sentido contrario o Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, no 

julgamento da Apelagao Criminal n° 74.542-3, 2 a Camara, julgada em 08/05/1989, 

acordao publicado na Revista dos Tribunals n° 643/285, estabeleceu incisivamente: 

EMENTA: JURI - NULIDADE - REU MANTIDO ALGEMADO DURANTE OS 
TRABALHOS SOB A ALEGACAO DE SER PERIGOSO -
INADMISSIBILIDADE - FATO COM INTERFERENCE NO ANIMO DOS 
JURADOS E, CONSEQUENTEMENTE, NO RESULTADO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - NOVO JULGAMENTO 
ORDENADO - APLICACAO DO ART. 593, III, A, DO CPP - Irrito o 
julgamento pelo Juri se o reu permaneceu algemado durante o desenrolar 
dos trabalhos sob a alegacao de ser perigoso, eis que tal circunstancia 
interfere no espfrito dos jurados e, consequentemente, no resultado do 
julgamento, constituindo constrangimento ilegal que da causa a nulidade. 

De fato, a questao do algemamento do reu no plenario do juri necessita 

ser vista sob dois prismas: o do reu que invoca a todo tempo o respeito ao principio 

da plenitude de defesa, e o do Estado que precisa garantir a seguranga dos que 
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participam da sessao e da propria sociedade, pois nao se pode negar a existencia 

do risco de fuga e tumulto. 

Em sua redacao original o Codigo de Processo Penal nao cuidou do uso 

de algemas, nao havendo nenhuma previsao atinente a este assunto. Dessa forma, 

cabia ao Juiz Presidente decidir sobre a utilizacao ou nao das algemas, por forca do 

art. 497, I, do CPP que Ihe confere o poder de policia durante as sessoes. Cada juiz 

decidia conforme sua conviccao, alguns enxergavam necessidade e determinavam a 

conservacao do reu algemado outros preferiam atender a defesa e ordenar a 

remocao das algemas. 

Com o advento da Lei n° 11.689 de 09 de junho de 2008, que deflniu o 

procedimento relativo ao Tribunal do Juri, restou proibido o uso de algemas no 

acusado durante o periodo em que permanecer no Plenario do Juri, salvo quando o 

uso for absolutamente necessario, sobretudo para preservar a integridade fisica das 

pessoas. 

Assim dispoe o Codigo de Processo Penal em seu art. 474: 

Art. 474 - ( . . . ) 

§ 3° - Nao se permitira o uso de algemas no acusado durante o periodo em 
que permanecer no plenario do juri, salvo se absolutamente necessario a 
ordem dos trabalhos, a seguranga das testemunhas ou a garantia da 
integridade ffsica dos presentes. 
[...] 
Art. 478 - Durante os debates as partes nao poderao, sob pena de 
nulidade, fazer referencias: 
I - a decisao de pronuncia, as decisoes posteriores que julgam admissivel a 
acusagao ou a determinagao do uso de algemas como argumento de 
autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. 

O Supremo Tribunal Federal ja se posicionou sobre este assunto ao julgar 

o Habeas Corpus n° 91.952 cujo paciente foi mantido algemado durante todoo seu 

julgamento pelo Tribunal do Juri, sendo ao final condenado. O STF anulou aquele 

julgamento e determinou a realizacao de um novo. Os ministros entenderam que "a 

visao de um reu algemado impressiona os presentes a um tribunal e exerce forte 

influencia sobre os jurados". Por ocasiao desse julgamento a Corte decidiu editar a 

Sumula Vinculante n° 11, como ja comentado anteriormente. 
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Essa modificacao foi dirigida especificamente aos proeedimentos do 

Tribunal do Juri tendo em vista o fato de que nele os jufzes leigos sao mais 

propensos a influencia do uso das algemas no acusado. 



CAPITULO 3 PROBLEMATICA E FUNDAMENTACAO PARA O USO DE ALGEMAS 

A Constituicao Federal de 1988 e fonte de ampla argumentacao 

normativa para a garantia de direitos fundamentals inerentes a pessoa humana. 

Esses direitos sao referentes a bens jurfdicos como liberdade, integridade ffsica e 

moral, honra e imagem das pessoas e a dignidade da pessoa humana, dentre 

outros. A utilizagao de algemas, se feita de forma inadequada, desnecessaria, ou 

excessiva, pode provocar agressoes a tais direitos fundamentals, principalmente 

ante toda a questao da exposigao midiatica das prisoes. 

Nesse sentido e que o assunto torna-se polemico tendo em vista que as 

forgas policiais, para cumprir seu importante papel na salvaguarda e sustentagao da 

seguranga publica em um Estado Democratico de Direito, necessitam fazer uso 

desses instrumentos imobilizadores de movimento. 

3.1 Uso de algemas em face dos Direitos Humanos e do Princfpio da Dignidade da 

Pessoa Humana 

Antes de adentrar no cerne da discussao e a tftulo de esclarecimento, 

torna-se indispensavel buscar o entendimento da expressao Direitos Humanos. 

Consoante Joao Batista Herkenhoff (1994, p. 30) os direitos humanos sao 

entendidos, na atualidade, como "aqueles fundamentals que o homem possui pelo 

fato de ser homem, por sua natureza humana, pela dignidade que a ela e inerente." 

Para Fernando Barcellos de Almeida (1996, p. 24): 

Direitos Humanos sao as ressalvas e restricoes ao poder politico ou as 
imposicoes a este, expressas em declaracoes, dispositivos legais e 
mecanismos privados e publicos, destinados a fazer respeitar e concretizar 
as condicoes de vida que possibilitem a todo o ser humano manter e 
desenvolver suas qualidades peculiares de inteligencia, dignidade e 
consciencia, e permitir a satisfacao de suas necessidades materiais e 
espirituais. 
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Direitos Humanos sao aqueles pertencentes a todo ser humano de forma 

universal, nao importando raca, sexo, classe social, religiao ou qualquer outro 

criterio. Sao direitos albergados pelas const i tu tes e legislates da maior parte dos 

pafses do mundo. 

Em 10 de dezembro de 1948, fora aprovada pela Assembleia Geral da 

Organizacao das Nacoes Unidas (ONU), em sua terceira sessao ordinaria, a 

Declaracao Universal dos Direitos do Homem, um dos documentos mais importantes 

produzidos no seculo passado sendo aqui trazidos alguns de seus artigos, que 

proibem o tratamento indigno do preso: 

Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
Sao dotadas de razao e consciencia e devem agir em relacao umas as 
outras com espirito de fraternidade. 
Artigo II - Toda pessoa tern capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaracao, sem distincio de qualquer 
especie, seja de raca, cor, sexo, lingua, religiao, opiniao politica ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condicao. 
Artigo V - Ninguem sera submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante. 
Artigo VI - Toda pessoa tern o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecida como pessoa perante a lei. 
Artigo IX - Ninguem sera arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

De igual modo a Convencao Americana sobre os Direitos Humanos 

(Pacto de San Jose da Costa Rica), de 22 de dezembro de 1969, preve direitos do 

cidadao, da seguinte forma: 

Art. 7o - Direito a liberdade pessoal 
(...) 
3. Ninguem pode ser submetido a detencao ou encarceramento arbitrarios. 
Art. 11 - Protecao da honra e da dignidade 
1. Toda pessoa tern direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento 
de sua dignidade. 
2. Ninguem pode ser objeto de ingerencias arbitrarias ou abusivas em sua 
vida privada, em sua familia, em seu domicilio ou em sua correspondencia, 
nem de ofensas ilegais a sua honra ou reputacao. 
3. Toda pessoa tern direito a protecao da lei contra tais ingerencias ou tais 
ofensas. 
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Os preceitos acima descritos sao a base da Constituicao Federal de 1988 

a qual vislumbra um conjunto de valores acerca da aplicacao adequada do uso de 

algemas. Assim, no seu capftulo I (Dos Direitos e Deveres Individuals e Coletivos) a 

CF/88 reza: 

Art. 5° - Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
Ill - ninguem sera submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
XLIX - e assegurado aos presos o respeito a integridade fisica e moral; 
LXI - ninguem sera preso senao em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciaria competente, salvo nos casos de 
transgressao militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. 

Com relacao a dignidade da pessoa humana, define o doutrinador Alexandre de 

Moraes (2003, p. 60): 

A dignidade da pessoa humana e um valor espiritual e moral inerente a 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminagao consciente e 
responsavel da propria vida e que traz consigo a pretensao ao respeito por 
parte das demais pessoas, que constituindo-se um mfnimo invulneravel que 
todo estatuto juridico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitagoes ao exercicio dos direitos 
fundamentals, mas sempre sem menosprezar a necessaria estima que 
merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. 

A Republica Federativa do Brasil que constitui um Estado Democratico de 

Direito consagra, em sua Constituicao Federal atraves de seu artigo 1°, III, a 

dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do sistema constitucional. 

Disso infere-se que o Estado existe em funcao da coletividade e nao o contrario, 

assim, conflitando-se o indivfduo com o Estado, ha de se privilegiar sempre aquele. 

Toda atuacao estatal deve ser pautada sempre pelo respeito a este fundamento 

constitucional. Desse modo, a dignidade da pessoa humana e o limite de atuacao do 

Estado sao considerados os sustentaculos primordiais dos direitos humanos. 
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Sob o prisma deste ponto basilar atinente a necessidade de observancia 

do principio da dignidade da pessoa humana e do respeito aos direitos humanos, 

surge a abordagem da utilizagao de algemas nas atividades policiais, uma vez que 

numa sociedade que se quer democratica, todo indivfduo deve ter, sob qualquer 

aspecto e em qualquer circunstancia, a sua dignidade respeitada. 

Ocorre que no cumprimento de suas recentes operagoes a Policia 

Federal causou grande polemica ao fazer uso de algemas em personalidades 

publicas, mormente pela exposigao na midia, trazendo a tona a discussao do tema. 

Foi amplamente divulgado o algemamento dos senadores Luiz Estevao e Jader 

Barbalho, dos juizes Nicolau dos Santos Neto e Joao Carlos Rocha Mattos, da 

empresaria Eliana Tranchesi, a dona da loja de grife Daslu, e do banqueiro Daniel 

Dantas. As criticas sao apontadas para o cometimento de abusos e o desrespeito 

aos direitos fundamentals. Repudia-se a realizagao de tais operagoes por sua 

agressividade e pela excessiva publicidade dada ao uso ostensivo de algemas. 

Recentemente foi efetuada a prisao do Presidente do Tribunal de Justiga de 

Rondonia em sua propria residencia, e em virtude de sua obesidade e da artrite que 

acometia seus membros superiores, impossibilitando a flexao dos bragos para tras, 

foi algemado com as maos a frente do corpo, fato este largamente divulgado e 

noticiado pela midia. 

Nesse diapasao, ha que se questionar se a atuagao estatal, manifestada 

no emprego das algemas pelos orgaos policiais, e antagonica a protegao de direitos 

fundamentals insculpidos na nossa Carta Politica e se infringe a vedagao do 

tratamento desumano ou degradante, o respeito a integridade fisica e moral do 

preso e o direito a honra e a imagem, a dignidade e a presungao de inocencia. 

E praticamente unanime entre os defensores dos Direitos Humanos que e 

ofensivo e degradante para as pessoas o uso de algemas. Afirma-se que o ato de 

algemar configura uma humilhagao e que ao inves de trazer consequencias 

pedagogicas ou preventivas, repassando a sociedade a imagem de repressao ao 

crime, pode resultar em consequencias absolutamente opostas, como danos 

emocionais aos cidadaos por terem sua imagem e honra prejudicadas. 

Com efeito, nao ha duvidas de que o uso desnecessario, indiscriminado, 

inoportuno e abusivo de algemas fere a Constituicao Federal, que impoe a todas as 

autoridades o respeito a integridade fisica e moral do preso e a dignidade da pessoa 
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humana. E para alguns, a simples colocagao de algemas e o bastante para 

caracterizar nftida infracao ao principio da dignidade humana. 

Por outro lado ha os defensores da tese de que o uso contido e 

moderado de algemas apenas como forma de garantir a protecao dos agentes 

estatais e do proprio preso nao viola direito algum. Os mais diversos diplomas 

legislatives consagradores dos Direitos Humanos como a Convencao Americana 

sobre os Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), a Declaracao 

Universal dos Direitos Humanos da ONU, nao impedem a utilizagao de algemas, 

apenas vedam o tratamento indigno do preso e o uso desarrazoado, injusto ou 

despropositado de algemas com a finalidade de imprimir constrangimento ou 

antecipagao da pena. 

Cada situagao deve ser avaliada em suas particularidades, sendo forcoso 

inferir que a finalidade primordial das algemas nao deve ser jamais, a de ferir a 

dignidade de alguem. Deve, muito pelo contrario, limitar-se a servir de apoio para o 

cumprimento da funcao dos profissionais de seguranca publica, na imobilizacao 

fisica dos detidos de forma a preservar a propria sociedade. O ideal seria um 

balizamento baseado na proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar excessos 

ou abusos, que certamente sao passiveis de acontecer. Nesse sentido, o Superior 

Tribunal de Justiga no REsp 571.924/PR, julgado em 24 de outubro de 2006 decidiu 

que o uso de algemas pela forga policial deve ficar adstrito a garantir a efetividade 

da operagao e a seguranga de todos os envolvidos, sendo razoavel o uso de 

algemas quando existir tumulto, mesmo que nao haja resistencia a prisao. Luiz 

Flavio Gomes (2002) coaduna com o mesmo pensamento quando leciona que: 

Indispensabilidade da medida, necessidade do meio e justifieacao 
teleologica ("para" a defesa, "para" veneer a resistencia) sao os tres 
requisitos essenciais que devem estar presentes concomitantemente para 
justificar o uso da forca fisica e tambem, quando o caso (e com muito mais 
razao), de algemas. 
Tudo se resume, consequentemente, no principio da proporcionalidade, que 
exige adequacao, necessidade e ponderacao na medida e vale no Direito 
processual penal por forga do art. 3° do CPP. 
Todas as vezes que o uso das algemas exorbitar desse limite constitui 
abuso, nos termos do art. 3.°, " i " (atentado contra a incolumidade do 
individuo) e 4.°, "b" (submeter pessoa sob sua guarda ou custodia a vexame 
ou a constrangimento nao autorizado em lei) da Lei n.° 4.898/65 (Lei de 
Abuso de Autoridade). 
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A analise da tortura e do abuso de autoridade no emprego de algemas 

sera objeto de estudo do proximo topico. 

3.2 Possibilidade de caracterizacao do Crime de Tortura e de Abuso de Autoridade 

na utilizacao de algemas 

A Convencao da Organizacao das Nacoes Unidas contra a tortura e outros 

tratamentos ou penas crueis, desumanas ou degradantes, de 10 de dezembro de 

1984, conceitua, em seu artigo 1°, a tortura como: 

Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, ffsicos ou mentais sao 
infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira 
pessoa, informacoes ou confissoes; de castiga-la por ato que ela ou uma 
terceira pessoa tenha cometido, ou seja suspeita de ter cometido; de 
intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo 
baseado em discriminacao de qualquer natureza; quando tais dores ou 
sofrimentos sao infligidos por um funcionario publico ou outra pessoa no 
exercicio de fungoes publicas, por sua instigagao, ou com seu 
consentimento ou aquiescencia. 

Maria Helena Diniz (1998, p. 586) assim define a tortura: "e o suplicio do 

condenado; sofrimento fisico e moral infligido ao acusado para obter confissao ou 

alguma informacao; ato criminoso de submeter a vitima a um grande e angustioso 

sofrimento provocado por maus tratos ffsicos e morais". De Placido e Silva (1993, p. 

389) diz: "e o sofrimento ou a dor provocada por maus tratos ffsicos ou morais. E o 

ato desumano, que atenta a dignidade humana. E o sofrimento profundo, angustia, 

dor. Torturar a vitima e produzir-lhe um sofrimento desnecessario. E tornar mais 

angustiante o sofrimento". 

A tortura existiu durante muitos anos. Avaliando a tradicao do nosso 

direito, mesmo sem volver a perfodos muito remotos, podem ser constatados 

exemplos de tortura como meio legal de prova, buscando-se suposta verdade 

processual ou entao como especie de pena cruel cominada para determinados 

crimes. Com a consolidacao dos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, que 
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implementaram como direitos fundamentais inerentes a toda pessoa humana a vida, 

liberdade, igualdade, entre outros, a tortura comegou a cair em desuso. 

O art. 5°, III, da Constituicao Federal preve que "ninguem sera submetido 

a tortura nem a tratamento desumano ou degradante" e no inc. XLIII considera a 

tortura crime inaflancavel, insuscetfvel de graca ou anistia. A Lei n° 9.455/1997 

integrou a norma constitucional definindo, em seu art. 1°, II que constitui crime 

submeter alguem, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violencia 

ou grave ameaca, a intenso sofrimento fisico ou mental, como forma de aplicar 

castigo pessoal ou medida de carater preventive 

A depender do caso concreto, o excesso das algemas pode configurar 

crime de tortura. Destarte, se o agente faz uso das algemas com a finalidade de 

sujeitar alguem a sofrimento fisico ou mental, comprovadamente intenso, sua 

conduta sera adequada ao tipo previsto no art. 1°, inciso II da Lei n° 9.455/97. 

Em certos casos, as algemas acabam sendo instrumento viabilizador de 

sofrimento, fisico ou mental, a pessoa que esta sendo algemada, num completo 

desvirtuamento de sua real e preefpua finalidade, o que nao se pode conceber de 

forma alguma, tanto que para isso existem meios legais criados com o fulcro de 

coibirtais abusos. 

A utilizagao desproporcional das algemas pode configurar, ao lado do tipo 

previsto no art. 1°, inciso II da Lei n° 9.455/97, o crime de abuso de autoridade 

previsto na Lei n.° 4.898/65, que assim dispoe: 

Art. 3°. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
a) a liberdade de locomocao; 
[...] 
i) a incolumidade fisica do indivfduo; 

Art. 4° Constitui tambem abuso de autoridade: 
[...] 
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custodia a vexame ou a 
constrangimento nao autorizado em lei. 

Pela alinea "a" do art. 3° da lei o abuso de autoridade se configura ao 

atentar contra o direito de locomogao. Tal direito pode ser inibido com ou sem uso 

de algemas. Se estas forem utilizadas nesta intengao, o crime ocorre por violagao ao 

direito de locomogao e nao pelo uso do instrumento em si. 
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Algemas utilizadas incorretamente podem provocar ferimentos no preso, 

como cortes no pulso, constituindo atentado a incolumidade fisica do individuo, 

prevista no art. 3°, " i " . Igualmente, fere o art. 40 da Lei de Execucoes Penais que 

preceitua que se impoe a todas as autoridades o respeito a integridade ffsica e moral 

dos condenados e dos presos provisorios. Pitombo (1985, p. 285) demonstra o 

abuso com base na conduta prevista no art. 3°, " i " da Lei n° 4.898/65: 

Atenta a incolumidade do preso, custodiado e do transportado o agente 
publico que, por excesso ou por desvio do poder discricionario abusando, o 
poe em algemas. (...) O excesso de coacao acha-se no modo sabidamente 
desacautelado de aplicar a forca. O desvio encontra-se na evidente 
inobservancia dos pressupostos legais de sua utilizagao. Concretiza-se 
abuso no simples uso irregular, cumprindo-se o tipo independentemente de 
resultado. 

Qualquer atitude causadora de vexame a pessoa tida sob a custodia do 

Estado, tambem constitui crime de abuso de autoridade. O uso indiscriminado de 

algemas pelos agentes policiais, como forma de ultrajar, punir ou humilhar, se 

encaixa perfeitamente na tipificacao legal de submeter a situacao vexatoria. Porem, 

o simples fato da utilizacao de algemas, sem nenhum dolo de expor a imagem ou de 

ocasionar constrangimento ou situacao vexatoria nao configura tal crime. 

Assim sendo, qualquer hipotese que se afaste dos comandos da lei 

sujeitara o transgressor as penas do crime de abuso de autoridade. 

3.3 O Direito a imagem e a inconveniente exposicao midiatica 

A Constituicao Federal de 1988 preocupou-se em proteger a imagem das 

pessoas de forma expressa e efetiva, assegurando no art. 5°, inciso X, a 

inviolabilidade da imagem das pessoas e a indenizacao pelos danos materials e 

morais decorrentes de sua violacao. Inerente a personalidade da pessoa, e por isso 

mesmo, absoluto, indisponfvel, inalienavel, intransmissivel, imprescritivel, 

irrenunciavel e impenhoravel, o direito a imagem e fundamental ao homem sendo 

alvo de ampla protecao juridica. No magisterio de Alexandre de Moraes (2004) essa 
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protecao constitucional tambem se estende frente aos meios de comunicacao em 

massa como jornais, revistas, televisao, radio etc. 

Em outra vertente, tambem foi normatizado pela Carta Magna o direito de 

informacao, assim dispondo em seu art. 220: "A manifestacao do pensamento, a 

criagao, a expressao e a informacao, sob qualquer forma, processo ou vefculo, nao 

sofrerao qualquer restrigao, observado o disposto nesta Constituicao". Evidente esta 

que o direito a informacao e a liberdade de imprensa estao previstos em nosso 

sistema jurfdico, no entanto, estao longe de ser absolutos, devendo respeitar outros 

direitos fundamentals, tais como, a honra, a imagem, a intimidade e a propria lei. 

Ultimamente as polfcias tern efetivado inumeras operagoes importantes 

na tentativa de combate a criminalidade e a corrupgao havendo a cada ano que 

passa considerate! acrescimo no numero de tais operagoes. Ocorre que o que 

deveria ser uma pratica rotineira esta tornando-se um espetaculo midiatico com fins 

sensacionalistas. Nao raramente a imprensa divulga cenas humilhantes de pessoas 

sendo conduzidas algemadas - muitas ate tentam esconder as algemas, como forma 

de reduzir o dano a sua imagem e o consequente sofrimento que acarreta. Ao se 

proceder ao algemamento de alguem de maneira desnecessaria e indevida, ha 

violacao a sua honra, a sua moral e ao seu carater, porquanto que maculada a sua 

dignidade. A humilhacao sofrida por quern e algemado dessa maneira e um 

sofrimento moral singular, avulta o sentimento de inferioridade e menosprezo ante a 

opiniao publica. Transgride-se o direito a imagem, as vezes de forma irreversfvel, 

sacrificando-se os interesses de uma investigacao neutra e imparcial, bem como o 

principio da presuncao de inocencia, pelo qual ninguem e considerado culpado ate o 

transito em julgado de sentenga penal condenatoria, garantia fundamental em um 

Estado Democratico de Direito, para se preservar o direito a informagao que 

frequentemente se traduz na busca por audiencia ou por venda de exemplares de 

jornais. 

E inegavel a influencia exercida pela midia na formagao da opiniao da 

populagao. Alguem pode ser condenado pela opiniao publica em face de provas 

insuficientes ou mesmo inexistentes. E necessario ter cautela para preservar uma 

das conquistas mais consideraveis dos tempos modernos que sao as garantias e os 

direitos fundamentals, entre eles, os de garantir a todo e qualquer acusado o devido 

processo legal, de ser processado sob o manto da lei e com direito ao contraditorio e 

a ampla defesa. Tal raciocinio deve amparar a todos, indistintamente. 
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Ao ser feito uso de algemas, a pessoa ja se encontra tecnicamente presa, 

ja houve a perda de seu status libertatis, o uso do objeto tern o condao apenas de 

externar aquilo que juridicamente ja existia. O que de fato viola a imagem das 

pessoas e a execragao publica que pune sem julgamento, deixando de considerar 

os aspectos morais ou mesmo legais que envolvem a questao. 

A repressao a toda esta degradacao e a concretizacao do respeito ao 

direito a imagem dependerao de mudancas na atitude dos agentes publicos por 

meio de providencias do poder publico seja na esfera do Executivo, Legislativo ou 

Judiciario, e de maior conscientizagao e responsabilidade por parte da imprensa em 

nao macular a imagem de alguem. 

O que se deve abominar nao e o uso das algemas em si, ja que elas 

sempre constituirao instrumentos de trabalho necessarios para os policias, mas sim 

toda esta exposigao desnecessaria e banal, propendendo para o sensacionalismo. 

3.4 O uso de algemas e a forca 

O uso da forga e algo que caracteriza o trabalho policial, ja que 

necessario para o desempenho satisfatorio da funcao de preservacao da ordem 

publica e seguranca social, com o mmimo de tranquilidade. Todavia ha uma 

tendencia por parte da sociedade atinente a compreender o uso da forga, 

unicamente, como aplicacao da forga fisica e letal. 

Comumente o uso de algemas e associado ao emprego de forga. 

Entretanto, seu uso e uma opgao bem menos agressiva, dolorosa e arriscada ao uso 

de armas letais, e uma forma de imobilizar o preso e prevenir agressoes ou ate 

mesmo sua fuga. O objetivo e justamente minimizar a possibilidade de reagao 

violenta por parte do preso e a eventual necessidade do uso da forga para garantir a 

efetividade da sua condugao, e um ato que se destina exatamente a evitar o 

emprego da forga. 

Inumeras tecnicas de imobilizagoes podem ser utilizadas para diminuir a 

resistencia do infrator, dominar suas habilidades e reprimir ataques de furia. Para a 

realizagao dos seus deveres legais, o policial podera fazer uso do armamento e 

equipamento que porta consigo, com o fito de anular a agao do transgressor que 
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resiste a prisao por meio de agressoes fisicas - empurroes, socos e pontapes - ou 

ate mesmo utilizando arma de fogo contra o agente. As academias policiais militares 

preocupam-se em incutir e aplicar, cada vez mais, o emprego de tecnicas nao letais 

que possibilitem uma acao energica e proporcional sem causar maiores problemas 

ffsicos ao cidadao infrator. Os policiais, de um modo geral, sao capacitados ao longo 

de cursos preparatories e capacitores durante a sua carreira, que os doutrinam para 

uma realidade social previsfvel, mas que se transforma rotineiramente, de forma que 

eles estejam atualizados, conscientes e centrados nestas mudangas. E justamente 

por isso que a grande maioria dos manuais policiais preveem o modo correto de se 

algemar. O Manual Operacional da Polfcia Civil (2002, p. 195) indica o modo 

apropriado de se proceder ao algemamento: 

a) coloca-se a arma no coldre e se porta a algema com a mao direita; 
b) a pessoa a ser algemada devera abaixar a mao direita e coloca-la nas 
costas, com a palma da mao para cima e os dedos estendidos; 
c) segura-se com a mao direita o pulso direito do algemado, utilizando-se a 
mao esquerda para conter eventual fuga do custodiado, prendendo-o pela 
roupa, cinto ou pelas costas; 
d) repete-se o procedimento, determinando que a pessoa abaixe a mao 
esquerda, colocando-a para cima com os dedos estendidos; 
e) o policial civil, entao, com a mao direita segurara fortemente a algema, 
fixando-a no custodiado com a mao esquerda, travando-a em seguida; 
f) existindo somente um par para dois presos, uma parte dela sera fixada no 
pulso direito de um deles, procedendo de forma identica no tocante ao 
outro; 
g) caso o policial tenha que algemar dois presos, existindo dois pares de 
algemas, o procedimento sera similar ao detalhado, porem eles ficarao de 
costas, um com o braco direito entrelacado no braco esquerdo do outro e as 
maos dorso contra dorso. Se forem tres os suspeitos, r dois pares de 
algemas, o do meio ficara com os bracos entrelacados, prendendo-os, de 
preferencia, por baixo dos cintos. 

A Polfcia Federal, por sua vez, adota um manual proprio para padronizar 

seus procedimentos. O documento disciplina, nas suas mais de duzentas paginas, 

as condutas dos agentes do pais no que concerne as investigagoese operagoes 

especiais. Entre as determinacoes, estao as que orientam o minimo de exposigao 

dos acusados e as que instituem como regra o uso de algemas. 

As algemas com sua fungao norteadora de movimentos possibilitam de 

forma mais facilitada uma condugao mais celere e menos constrangedora ao 
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imobilizado, pois seria lamentoso encaminhar pessoa detida atraves, por exemplo, 

de forgoes de bragos, pema ou pescogo. 

Obviamente e prudente e recomendavel que o policial esgote todos os 

meios possiveis ao seu alcance para conservar a integridade fisica do preso, das 

pessoas que, de algum modo, possam sofrer danos em suas integridades fisicas 

decorrentes da diligencia, bem como para preservar sua propria integridade fisica e 

prevenir qualquer sobressalto ou contrariedade no desempenho de seu mister. E 

enquanto outros subsidios nao sao oferecidos ao agente policial o unico instrumento 

do qual ele pode se valer para cumprir sua atividade, eflcientemente, e da forma 

menos prejudicial ao preso sao as algemas. 

3.5 Utilidade e necessidade das algemas 

Diversos acontecimentos recentes deram ensejo a cogitagoes e a 

formagao de opinioes adversas sobre o emprego de algemas. Ha alegagoes no 

sentido de que nao ha uma padronizagao para o uso das algemas, havendo uma 

certa divergencia quanto ao tratamento dado as diferentes classes sociais. Nas 

classes menos favorecidas economicamente, comunidades carentes, morros e 

favelas, as algemas - consideradas profilaxia necessaria - sao empregadas quase 

que invariavelmente, emitindo-se juizo de valor negativo, na presungao de que todo 

suspeito e culpado e, deste modo, representa perigo incomensuravel a sociedade. 

Em contrapartida, classes mais abastadas e influentes, com pessoas que gozam de 

certo "status sociaf a pratica e de nao algemar. O Estado deve atuar de modo 

igualitario com todo o cidadao, sob pena de afronta ao ideal republicano. O uso das 

algemar deve servir como prevengao de possivel fuga ou reagao inconveniente do 

conduzido, independente da classe social a que pertenga. 

Como ja visto anteriormente, o uso de algemas sempre esteve associado 

a fungao policial e ja se tornou pratica rotineira para o deslocamento de presos. Elas 

sao, juntamente com outros instrumentos, essenciais no desempenho das fungoes 

policiais. Freua (2007) aponta as principals fung5es das algemas: 
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1) Para proteger o Agente da Lei: Muitos prisioneiros tentam agredir ou 
tomar a arma do agente responsavel pela prisao ou escolta. Estando sem 
algemas e com as maos livres os riscos para o Agente da Lei sao muito 
maiores do que se o preso estivesse devidamente algemado e com as maos 
para tras. Sem nenhuma duvida, as algemas evitam em muito a violencia 
contra os responsaveis pela prisao ou escolta. 
2) Para proteger a populacao: O prisioneiro quando esta sendo preso ou 
escoltado pode representar um perigo enorme para a populacao, devido a 
possibilidade de ficar agressivo ou tentar fugir, situacoes que podem 
acarretar danos as pessoas proximas. 
3) Para proteger o proprio preso: No momento da prisao ou da escolta o 
preso pode atentar contra a propria vida. Pode tentar tambem agredir ou 
tomar a arma do Agente da Lei, bem como fugir. Desta forma ha 
necessidade da devida reacao do agente, gerando serios riscos a 
integridade do preso, como por exemplo, ser baleado, dano este muito 
maior do que ser algemado. 
4) Para evitar fuga do preso: Estando o prisioneiro devidamente algemado 
com as maos para tras do corpo, fica quase impossivel que consiga fugir, 
correndo dos Agentes da Lei ou mesmo rendendo-os com as proprias 
armas. Estando devidamente algemado e se ainda assim conseguir fugir da 
equipe, a empreitada nao tera o exito esperado, pois como nao e comum 
uma pessoa andar algemada sem ser notada, muito provavelmente sera 
recapturado pelos mesmos ou outros agentes estatais. 

As policias da maioria dos paises do mundo usam algemas no momento 

da prisao ou da escolta de preso. E um procedimento obrigatorio em todos os casos, 

independente de qualquer circunstancia, fato que evita discriminacoes indevidas e 

discricionariedade do policial. 

Alguns casos mostram que por um momento de negligencia ou ate por 

conveniencia deixou-se de fazer uso das algemas como forma de seguranga coletiva 

e foram ocasionados danos irreversiveis. A seguir sao elencados alguns exemplos 

que elucidam essa questao. Frederico Sergio Lacerda Malta (2008) relata a seguinte 

situacao: 

(...) um adolescente de 17 anos conseguiu se livrar das algemas 
descartaveis que o imobilizavam no interior da 25 a Delegacia de Policia, no 
Rocha, zona Norte da capital fluminense e matar a tiros o Policial Militar, 
apos subtracao da arma de fogo e luta corporal, que o havia apreendido em 
flagrante delito por ato infracional tipificado como roubo. 
No municfpio de Petrolina, estado de Pernambuco, o que era uma simples 
ocorrencia policial familiar terminou no tragico e covarde homicidio 
qualificado do Sargento (post mortem) Maurivam entao Comandante da 
Guarnicao que fora designada para prender o proprio irmao drogado que 
ameacava a sua genitora e danificava o patrimonio domestico. 
Cumprida a ingrata missao de prender o irmao, apos o uso da forca, 
algemado, no deslocamento para a Delegacia de Policia, o preso conseguiu 
no interior da viatura se apoderar da arma de fogo e desferir um unico tiro 
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fatal nas costas do irmao e Comandante da Guarnicao. "Aqui jaz o homem. 
Nasce o heroi". 

Para o Delegado Rodrigo Carneiro Gomes (2006) a utilidade das algemas 

nao se restringe a garantir seguranca a equipe policial ou assegurar a integridade 

fisica do preso, e leciona: 

Caso emblematico, em termos de uso de algemas e seguranca, foi o 
assassinate do juiz Rowland Barnes, 64 anos, e sua estenografa, Julie 
Brandau, na corte do Condado de Fulton, Atlanta, EUA, no mes de marco 
do ano de 2005, enquanto atuavam no julgamento de Brian Nichols, 34, 
acusado de estupro, que, sem algemas conseguiu retirar a arma do policial 
da escolta e alveja-Io. O acusado, recapturado, foi descrito por seu 
advogado como pessoa "com uma personalidade tranquila e muito querido 
entre seus companheiros de trabalho". (...) O exemplo se repetiu 
recentemente, em 29 de dezembro de 2005, no Mato Grosso do Sul, Perto 
de Navirai. Conforme noticiou o Diario do Mato Grosso do Sul online, um 
pecuarista de Itaquirai (MS), acusado de matar duas pessoas por causa de 
uma divida de R$ 50, quando era conduzido de Itaquirai para Navirai, 
transportado sem algemas na parte traseira da Blazer da Policia Civil, 
porque pessoa conhecida da regiao, sem antecedentes outros que nao o 
investigado, agarrou o volante e jogou a viatura contra uma carreta. 
O acidente matou o policial Antonio Aparecido Pessin, 47 anos, e feriu mais 
quatro pessoas. O fazendeiro fugiu, mas foi recapturado. E sabido que "os 
progressos obtidos por meio do ensino sao lentos; ja os obtidos por meio de 
exemplos sao mais imediatos e eficazes". E como fica a atividade policial: a 
vida do policial ceifada prematuramente e o criminoso apenas com lesoes 
corporais leves? Direitos humanos para os policiais nao sao lembrados nem 
para os parentes dos policiais mortos em embates, porque "apenas 
cumpriram seu dever". 

Anotam, ainda, Lorival Camargo e Sebastiao Divino Alves (2008, p. 10): 

Reforca os casos emblematicos o fato publicado no jornal O Popular, de 
Goiania/GO, edicao de 17 de abril de 2004, o boletim de Aeidentes de 
Transito n° 1.391 registra que: 
Eram por volta das 14:00 horas quando um vigilante perdeu o controle do 
Fusca que dirigia, na esquina da Rua Posse, no Setor Nossa Senhora de 
Fatima, em Catalao/GO. Desgovernado, o carro bateu na parede de uma 
loja de produtos de festas. Uma equipe de policiais foi ate o local atender a 
ocorrencia e deteve o vigilante, que teria tentado abandonar o local do 
acidente. Tal vigilante foi levado ate o posto da Policia Rodoviaria Federal -
PRF para um teste de dosagem alcoolica, uma vez que demonstrava estar 
embriagado, mas os dois bafdmetros estavam estragados. O vigilante foi 
levado sem algemas e sem ser revistado para o 2° Distrito Policial - 2° DP. 
Ao deixar o veiculo policial, ja na porta da delegacia, de acordo com um dos 
militares que o conduziram, o vigilante sacou uma arma que trazia na 
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cintura e atirou quatro vezes contra o soldado Lindornar que ainda correu 
tentando se proteger, mas caiu em um gramado ao lado do DP. O delegado 
titular do DP conta que mandou dar socorro ao soldado baleado, mas 
Lindornar nao resistiu aos ferimentos. Tratava-se do policial militar mais 
jovem do Batalhao da area com apenas 23 anos. Acentua o promotor da 
cidade, ma mesma materia, ao ser questionado sobre o fato, "observa o 
promotor, que atribui a tragedia ao fato de os policiais militares nao terem 
algemado o preso, procedimento padrao de seguranga". 

E de conhecimento geral que os policiais brasileiros, profissionais 

encarregados da seguranga publica tao defasada em nossa sociedade, dispoem de 

escassos recursos para o desempenho de suas atividades cotidianas, e esta 

realidade acaba sujeitando-os a situacoes de risco, que muitas vezes resultam em 

sequelas, lesoes, sofrimentos ffsicos e psicologicos irreversfveis ou ate mesmo em 

morte. Muito se exige em busca de uma polfcia melhor, no entanto, severas crfticas 

e restricoes se impoem ao emprego de algemas, instrumentos de trabalho que 

fazem parte do conjunto mfnimo de equipamentos de seguranga que um policial 

deve ter ao exercer suas atividades, de suma utilidade aos policiais na preservagao 

de suas vidas e na de terceiros, inclusive as dos proprios presos. 

As algemas proporcionam a seguranga do grupo policial, imobilizam a 

pessoa presa, alem de garantir a sua propria integridade. Sua utilidade pratica e 

evidente para detengao e condugao do indivfduo que deve estar submetido ao uso 

legftimo de forga estatal. 

3.6 Proporcionalidade no uso de algemas 

O principio da proporcionalidade ou da razoabilidade ou ainda Principio 

da Proibigao de excesso surgiu com o escopo de evitar restrigoes desproporcionais 

aos direitos fundamentals, seja por atuagao do Poder Executivo seja do Poder 

Legislativo. Destarte, o principio da proporcionalidade e utilizado como protegao aos 

direitos fundamentals e tambem como controle da constitucionalidade dos atos 

estatais. 

Pelo principio da proporcionalidade, a atuagao do agente publico deve 

contrabalangar os meios utilizados com os fins que se almeja. Na abordagem acerca 
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do uso de algemas, proporcionalidade represents o uso da forga imprescindivel ou 

os meios necessarios para efetivar a atuagao estatal para manter a ordem publica e 

a paz social, suplantando a resistencia a prisao, evitando a fuga do preso ou 

resguardando a seguranga coletiva. 

Sobre o principio da proporcionalidade Di Pietro (2002, pp. 81-82) 

comenta: 

O principio da razoabilidade, sob a feicao de proporcionalidade entre meios 
e fins, esta contido implicitamente no artigo 2°, paragrafo unico, da Lei n° 
9.784/99, que impoe a Administracao Publica: adequacao entre meios e 
fins, vedada a imposicao de obrigacoes, restricoes e sancoes em medida 
superior aquelas estritamente necessarias ao atendimento do interesse 
publico (inciso VI); observancia das formalidades essenciais a garantia dos 
direitos dos administrados (inciso VIII); adocao de formas simples, 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, seguranca e respeito 
aos direitos dos administrados (inciso IX). 

O ato de algemar realizado sob a luz da proporcionalidade e da 

razoabilidade, restrito aos casos permitidos pelo ordenamento jurfdico nao configura 

nenhuma arbitrariedade. Embora a utilizacao de algemas, em certas circunstancias, 

possa ser feita de forma indiscriminada, exagerada e ate abusiva, o objetivo do uso 

de algemas, como ja amplamente demonstrado neste trabalho, e conduzir o preso, 

assegurando-lhe a seguranga propria e dos que o cercam, evitando a fuga. 

Consoante Gomes: 

Tudo se resume na boa aplicacao do principio da proporcionalidade, que 
exige adequacao, necessidade e ponderacao da medida. Em todos os 
momentos em que (a) nao patenteada a imprescindibilidade da medida 
coercitiva ou (b) a necessidade do uso de algemas ou ainda (c) quando 
evidente for seu uso imoderado ha flagrante violacao ao principio da 
proporcionalidade, caracterizando-se crime de abuso de autoridade. Cada 
caso concreto revelara o uso correto ou o abuso. Logico que muitas vezes 
nao e facil distinguir o uso licito do uso ilfcito. Na duvida, todos sabemos, 
nao ha que se falar em crime. De qualquer modo, o fundamental de tudo 
quanto foi exposto, e atentar para a busca do equilibrio, da proporcao e da 
razoabilidade. 

A sociedade e a razao de ser dos orgaos de seguranga publica, cabendo 

pois, ao agente policial desempenhar sua atividade com o maximo de zelo e dar o 
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melhor de sua capacidade profissional, sendo imparcial na solucao de qualquer 

ocorrencia e connedido em suas acoes buscando sempre diminuir a gravidade dos 

fatos. O que se imp5e e o respeito aos direitos fundamentals do cidadao e ao Estado 

de Direito. Urge que essa ideia, associada a prudencia e ao bom senso, esteja 

sempre a nortear a conduta do policial. 

Em ultima analise, o foco principal do debate nao deve ser as algemas ja 

que, como visto, elas sao instrumentos necessarios ao trabalho policial, mas sim a 

ampla exposigao totalmente desnecessaria dos presos. 



CONSIDERACOES FINAIS 

As algemas sao instrumentos colocados a disposigao das instituicoes 

policiais da maior parte dos paises do mundo, como uma forma eficiente de prevenir 

e evitar a fuga de detidos, de garantir a seguranga do agente policial, do proprio 

preso e ate mesmo da sociedade. Ao consignar o estudo do uso de algemas, desde 

sua origem ate o tempo atual, vislumbrou-se toda a polemica oriunda da falta de 

legislagao especifica e expressa da materia em ambito nacional que fixe parametros 

para o correto emprego de algemas, fazendo surgir diversas opinioes a esse 

respeito, umas favoraveis outras contrarias. 

Demonstrou-se, atraves de uma abordagem inicial acerca do historico das 

algemas, desde a origem, o conceito e aspectos etimologicos do vocabulo, ate a 

evolugao historica da sua regulamentagao e de seu manejo em nosso pais. 

Verificou-se que com o passar dos anos, e gragas a consolidagao e ampliagao de 

direitos fundamentals inerentes ao ser humano consagrados constitucionalmente, as 

algemas foram deixando de ser vistas e utilizadas precipuamente como objeto de 

tortura e, despidas desse estigma, passaram a ser encaradas como artefato de 

seguranga. 

Em momento posterior a pesquisa concentrou-se na analise dos diversos 

arremedos legislatives e projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, em 

face do vacuo legislativo existente no que concerne ao uso de algemas, o qual 

remonta ao ano de 1984, onde a Lei de Execugao Penal, em seu artigo 199, ja 

preconizava a insuflciencia de disposigoes normativas e rogava regulamentagao. A 

proibigao do uso de algemas em determinadas pessoas inserta no Codigo de 

Processo Penal militar ja nao encontra guarida diante da nova ordem constitucional 

preconizadora de um Estado Democratico de Direito o qual prima pela igualdade de 

todos perante a lei. 

A recente modificagao introduzida no Codigo de Processo Penal atraves 

da Lei n° 11.689/08 dotou o Capitulo que dispoe sobre o procedimento no Tribunal 

do Juri de regulamentagao especifica sobre algemas, estabelecendo proibigao do 

uso do objeto no acusado durante o perfodo em que permanecer no Plenario do Juri, 

salvo quando absolutamente necessario, sobretudo para preservar a integridade 

fisica das pessoas. Houve tambem a edigao da Sumula Vinculante n° 11 do 
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Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, so estaria permitido o uso de algemas 

quando presente fundado receio de fuga ou perigo a integridade fisica propria ou 

alheia, no entanto, tal pronunciamento da mais alta Corte Jurisdicional do pais foi 

alvo de muitas criticas, inclusive de inconstitucionalidade. 

Apreciando o uso de algemas e toda a problematica envolvida, constatou-

se que o uso indevido desse instrumento, exorbitante do limite da necessidade, 

constitui conduta delituosa podendo caracterizar o crime de tortura, se a imposicao 

da algema tender deliberadamente ao sofrimento fisico ou mental da pessoa, ou 

quando seu uso for, com toda a evidencia, imoderado, ha flagrante violacao ao 

principio da proporcionalidade, caracterizando-se crime de abuso de autoridade, e 

isso nao e admissfvel sob hipotese alguma. 

Em certos casos faticos, especialmente quando a midia noticia operagoes 

policiais divulgando, desnecessaria e constantemente, as imagens do algemamento 

de pessoas que, muitas vezes, sao simples suspeitos, e repassada a sociedade uma 

ideia de que se trata do verdadeiro culpado de um crime, ocorrendo um indesejavel 

pre-julgamento da sociedade e violacao ao direito a imagem, a honra e, 

principalmente ao principio da dignidade humana. 

Paralelamente a isso, o momento de intenso aumento da violencia e 

criminalidade a assolar sobremodo a sociedade, a dificuldade e o perigo que 

norteiam o transporte e a conducao de presos, a possibilidade de fuga e os danos 

dela decorrentes, a necessidade de se resguardar a integridade do policial que atua 

dentro dos padroes de probidade e profissionalismo, do preso e de toda a 

coletividade, vem a justificar o algemamento dos presos. 

Indubitavelmente os direitos fundamentals do cidadao, inclusive o 

principio constitucional consagrador da presuncao de inocencia, pelo qual ninguem 

deve ser tratado como culpado antes do transito em julgado de sentenca 

condenatoria, deverao ser resguardados. Nao se pode admitir que o emprego de 

algemas torne-se espetaculo e publico e show televisivo a atrapalhar os resultados 

concretos de investigates policias ao arrepio da lei e do direito ao devido processo 

legal. 

Existem duas correntes de pensamento diametralmente opostas: uma 

defensora implacavel dos direitos e garantias individuals dos conduzidos a qualquer 

custo, que, por vezes, nao atenta para o interesse da coletividade na manutencao da 
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seguranca na conducao e transporte de presos; e outra que, propugnando pelo 

interesse social, acaba negligenciando os direitos do cidadao. 

A prisao, por si so, ja constitui gravame a liberdade de locomocao. O 

emprego de algemas tern razao de ser tao somente na conducao de presos, como 

forma de evitar violencia e possivel fuga, assim, se o individuo tera suprimida 

inteiramente sua liberdade, como atribuir tamanha objecao a uma limitacao parcial e 

momentanea de suas maos ? O nao algemamento do conduzido nao Ihe trara de 

volta o seu "status libertatis", e de tal modo, o fato de se levar o preso algemado nao 

Ihe confere nenhuma outra condicao, tampouco atribui cunho humilhante e 

degradante ao tratamento alem do intrinseco a propria privacao de liberdade. 

E forcoso concluir que, num Estado Democratico de Direito, a pilastra 

basilar do uso de algemas deve ser o bom senso, aquilatado pelos princfpios da 

razoabilidade e proporcionalidade, na busca do equilfbrio e da proporcao. Excessos 

que venham a macular direitos fundamentals nao devem ser admitidos, mas tambem 

nao se pode abolir ou restringir demais a utilizagao de algemas, posto que, uma 

prisao ou conducao, envolve a seguranca de toda uma sociedade. 
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ANEXO A 

Projetos de lei que versam sobre o uso de algemas 

PROJETO DE LEI N° 2.753/2000 
(Do Sr. Alberto Fraga) 

Disciplina o emprego de algemas por autoridades policiais, e da outras providencias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° O emprego de algemas pelas autoridades policiais, civis e militares far-se-a 
nos termos da presente lei. 

Paragrafo Unico: Consideram-se algemas, para efeitos desta lei, qualquer meio 
material para contengao de pessoas. 

Art. 2° E autorizado o emprego de algemas nos seguintes casos: 

I. Conducao do delinquents preso em flagrante delito, em virtude de pronuncia, 
decretacao de prisao preventiva ou provisoria, ou nos demais casos previstos em lei, 
desde que oferecem resistencia, tentem fuga ou haja fundado receio de que poderao 
tenta-Ia; 

II. Conducao de ebrio turbulento ou pessoa acometida de crise nervosa, desde que 
seu estado de exaltacao torne dispensavel o emprego de forga; 

III. Transporte de uma para outra dependencia, ou remogao de um para outro 
presidio ou condugao a autoridade judiciaria ou policial, ou servigo de saude ou 
cerimonia funebre, dos presos que, pela sua periculosidade, possam tentar a fuga, 
durante a diligencia, ou a tenham tentado, ou oferecido resistencia quando de sua 
detengao; 

IV. No caso de efetivo policial em igual ou menor numero que as pessoas a serem 
contidas. 

Paragrafo Unico: A improvisagao dos meios materials, nao confeccionados para fins 
de contengao de pessoas so sera admitida em casos excepcionais, devidamente 
comprovados e desde que nao cause humilhagao ao preso. 
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Art. 3° Os abusos e irregularidades no emprego de meios de eontencao deverao ser 
apurados com a instauragao de procedimentos administrativos ou penais, conforme 
o caso. 

Art. 4° Sempre que exigido, a autoridade que efetuou a condugao devera esclarecer 
o motivo determinante do emprego das algemas. 

Paragrafo Unico: Havendo lesao de qualquer natureza, a autoridade policial, civil ou 
militar devera registrar o fato. 

Art. 5° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publieagao. 

PROJETO DE LEI N° 3.287/2000 
(Do Sr. De Velasco) 

Dispoe sobre o emprego de algemas. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

SECAO I - Normas para emprego de algemas 

Art. 1° O emprego de algemas, privativo das autoridades policiais e seus agentes, 
far-se-a nos termos da presente lei. 

Art. 2° E permitido o uso de algemas quando o preso, custodiado, conduzido ou 
detido: 

I. resistir ou desobedecer a ordem de prisao; 

II. tentar fugir ou der indfeios de que pretende fugir; 

III. puser em risco a propria integridade ffsica ou moral ou a de outrem; 
§ 1° E permitido, ainda, o uso de algemas em preso, condenado ou custodiado que 
tenha que ser conduzido a presenga de alguma autoridade ou transportado para 
estabelecimento ou outro local de detengao. 

§ 2° O emprego de algemas pelos agentes policiais para prisao, custodia, condugao 
ou detengao devera ser registrado em livro do orgao publico em que estejam 
lotados, devendo constar no registro a fundamentagao para o seu uso. 

§ 3° Nao sera admitido o emprego de algemas durante interrogators, administrativo 
ou judicial, salvo nas hipoteses previstas nos incisos do artigo anterior. 

SECAO II - Das sangoes 
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Utilizagao indevida de algemas 
Art. 4° Utilizar algemas em desacordo com a lei que regula a materia. 
Pena - detengao de 3 (tres) meses a 1 (um) ano. 
Paragrafo Unico: Alem da pena cominada, aplicam-se as penas correspondentes a 
violencia. 

Agressao fisica ou moral a preso, custodiado, conduzido ou detido algemado 
Art. 5° Agredir a integridade fisica ou moral de preso, custodiado, conduzido ou 
detido que esteja algemado. 
Pena - detengao de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. 
§ 1° A pena aplica-se em dobro quando, para a execugao do crime, se reunem mais 
de tres pessoas ou ha emprego de armas. 
§ 2° Alem da pena cominada, aplicam-se, cumulativamente, as penas 
correspondentes a lesao corporal, no caso de agressao a integridade fisica. 

Abuso da autoridade no emprego de algemas 
Art. 6° Determinar a autoridade judicial ou administrativa o emprego de algemas em 
desacordo com a lei que regula a materia. 
Pena - detengao de 3 (tres) meses a 1 (um) ano. 
Paragrafo Unico: Incorrem no crime de "uso indevido de algemas" os agentes 
policiais que empregarem algemas em desacordo com a lei que regula a materia, 
ainda que em obediencia a ordem ilegal de autoridade judicial ou administrativa. 

SECAO III - Disposigoes finais 

Art. 7° O Poder Executivo regulamentara o disposto nesta lei no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publieagao. 

PROJETO DE LEI N° 4.537/2001 
(Do Sr. JOAO CALDAS) 

Regula o emprego de algemas na contengao de presos e detidos. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° Esta Lei regula o emprego de algemas na contengao de pessoas. 

§ 1° Para os efeitos de aplicagao desta Lei, entende-se como algemas quaisquer 
dispositivos mecanicos que tenham por finalidade a contengao da capacidade de 
agao e de locomogao de pessoas. 
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§ 2° O emprego de algemas na contengao de pessoas e privativo de autoridades e 
agentes regularmente investidos das atribuigoes de policiamento judiciario e 
ostensivo, bem como de agente penitenciario, nas esferas federal, estadual e 
municipal. 

§ 3° A contengao com o emprego de algemas e aplicavei exclusivamente a quern se 
encontre nas seguintes situagoes: 

I - preso em flagrante delito; 
II - preso em decorrencia da decretagao de prisao preventiva ou de prisao 
provisoria; 

III - preso em decorrencia de sentenga condenatoria definitiva, transitada em 
julgado; 

IV - preso em decorrencia da decretagao de prisao civil; 

V - pessoa acometida de descontrole emocional cujo estado de exaltagao presuma 
riscos para a propria integridade fisica ou de terceiros circunstantes, bem como do 
patrimonio. 

§ 4° O responsavel pela contengao com algemas se obriga a preservar o preso da 
execragao publica, bem como de quaisquer agressoes fisicas ou morais. 

§ 5° O responsavel pela contengao com algemas se obriga a expor, em registro 
proprio e de acesso publico, as razoes que o levaram esta decisao, bem como todas 
e quaisquer lesoes sofridas pelo preso enquanto algemado. 

§ 6° No caso previsto no inciso V, o responsavel pela contengao com algemas 
providenciara o imediato encaminhamento do preso para o atendimento medico 
competente. 

Art. 2° Comete crime de abuso de autoridade quern conduzir ou autorizar a 
condugao de pessoas com o emprego de algemas e em desacordo com o previsto 
nesta Lei. 

Art. 3° Acrescente-se ao texto do art. 3°, da Lei n° 4.898, de 9 de dezembro de 1965, 
a seguinte alinea I): 

"I) a liberdade de agao, pela contengao com o emprego de algemas, em desacordo 
com o previsto em Lei." 

Art. 4° E permitida a contengao com o emprego de algemas: 

I - em decorrencia de ordem judicial; 

II - na condugao de preso em flagrante delito, quando oferecer resistencia ou tentar 
a fuga, ou quando haja fundada presungao de que pretenda faze-lo; 
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III - na condugao de preso ou custodiado fora do estabelecimento onde cumpre 
pena em regime fechado ou esta detido, quando ja qualificado pela sua 
periculosidade ou quando ja tenha oferecido resistencia ou tentado a fuga; 
IV - na condugao de detidos ou presos em veiculos de transporte coletivo ou em 
aeronaves de qualquer tipo; 

V - quando a quantidade de presos for superior a quantidade de condutores; 

VI - nas circunstancias previstas nos regimentos internos dos estabelecimentos 
penais; 

Art. 5° Mesmo quando incidentes as hipoteses do artigo anterior, e vedada a 
contengao com algemas: 

I - de criangas e adolescentes com menos de quatorze anos e de idosos com mais 
de setenta anos; 

II - durante os atos em que o detido ou preso for ouvido pela autoridade, nas fases 
do inquerito policial, do processo judicial ou da execugao penal; 

III - durante as audiencias de julgamento; 

IV - quando o condutor abandonar o preso, mesmo que temporariamente e em 
recinto fechado, deixando-o incapacitado de prover a propria defesa ou protegao; 

V - em grupo, quando se evidenciarem a possibilidade de agressoes mutuas ou a 
disparidade de vigor fisico entre os presos. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publieagao 

PROJETO DE LEI N° 5.858/2005 
( Do Sr. Luiz Antonio Fleury Filho) 

Regula o emprego de algemas pelas forgas de seguranga Publica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° O emprego de algemas pelas forgas policiais, civis e militares, far-se-a nos 
termos da presente lei. 

Paragrafo Unico - Para os efeitos desta lei e considerado assemelhado a algemas 
qualquer meio material utilizado para a contengao de pessoas que seja aplieado nas 
extremidades dos membros superiores ou inferiores do corpo humano. 

Art. 2° A utilizagao de algemas e permitida, respeitadas as seguintes normas gerais: 
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I - na condugao de preso que possa oferecer algum tipo de risco aos seus 
condutores ou em relagao a quern haja elementos suficientes para que se presuma 
que se possa evadir; 

II - na contengao de grupo de pessoas em que o efetivo policial seja 
quantitativamente menor; 

III - na conducao de pessoa acometida de transtorno emocional ou que tenha feito 
uso de substantias quimicas que possam alterar seu comportamento e cujas 
reagoes possam oferecer risco aos seus condutores, a si propria ou aos 
circundantes; 

§ 1° A autoridade imediatamente responsavel pela agio policial devera decidir sobre 
a utilizagao das algemas, obrigando-se a preservar o preso da execragao publica, 
bem como de quaisquer agressoes fisicas ou morais. 

§ 2° Em nenhuma hipotese o preso sera exposto a imprensa com suas maos 
algemadas antes do termino da lavratura do auto de flagrante delito. 

Art. 3o Comete crime de abuso de autoridade quern conduzir ou autorizar a 
condugao de pessoas com o emprego de algemas em desacordo com o previsto 
nesta Lei. 

Art. 4o Acrescente-se ao texto do art. 3°, da Lei n° 4.898, de 9 de dezembro de 
1965, a seguinte alinea I): 

"Art.3o 

i ) a liberdade de agao, pela contengao com o emprego de algemas, em desacordo 
com o previsto em Lei." 

Art. 5o Fica revogado o art. 199 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984. 

Art. 6o Esta lei entra em vigor na data de sua publieagao 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 2.753/ 2000. 
(Do Sr. FlavioDino) 

Disciplina o emprego de algemas por autoridades policiais, e da outras providencias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
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Art. 1° O art. 199 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execucao Penal, 
passa a vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 199. E permitido o emprego de algemas quando os destinatarios das medidas 
coercitivas: 

I - resistirem ou desobedecerem a ordem de prisao; 

II - tentarem fugir ou derem indicios de que pretendem fugir; 

III - coloquem em risco a propria integridade ou a de outrem; 
IV - superarem em numero ou em forga o efetivo de agentes estatais destinados ao 
cumprimento da medida; 

V - venham a ser deslocados de um local para outro, em funcao de comparecimento 
compulsorio em ato judicial. 

§ 1° Consideram-se algemas, para os efeitos desta Lei, qualquer meio material 
destinado a contengao de pessoas. 

§ 2° A autoridade imediatamente responsavel pela agio policial devera decidir sobre 
o emprego de algemas, obrigando-se a preservar o preso da execragao publica, 
bem como de quaisquer agressoes fisicas ou morais". (NR) 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publieagao. 

PROJETO DE LEI N° 4/2007 
(Do Sr. Carlos Lapa) 

Regulamenta o uso de algemas pela policia e da outras providencias 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° E obrigatorio, no ato da prisao em flagrante delito ou prisao por ordem judicial, 
e sempre que for necessario remogao ou transporte, o uso de algemas em todos os 
indieiados, acusados e condenados por crimes hediondos e de violencia contra a 
pessoa, bem como, em quaisquer hipoteses, nos casos de resistencia a prisao e de 
tentativa de fuga. 

Art. 2° O uso de algemas so e permitido, no reu que se encontra preso, submetido a 
julgamento pelo Tribunal do Juri, por decisao do juiz presidente, devidamente 
fundamentada. 
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Art. 3° O uso de algemas fora das hipoteses previstas nesta Lei constitui crime de 
abuso de autoridade, punindo o autor com pena de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de 
detengao, e multa. 

Paragrafo Unico - Se o executor da prisao, com inverdade, sob pretexto de usar 
algemas, nos casos nao permitidos nesta Lei, alegar resistencia a prisao ou tentativa 
de fuga dopreso, a pena do caput sera acrescida de 2/3, e multa. 

Art. 5° Esta lei entrara em vigor na data de sua publieagao, revogado o art. 199 da 
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984. 

(Originalmente apresentado sem o Art. 4°) 

PROJETO DE LEI N° 2.527/ 2007 
(Do Sr. Victorio Galli) 

Disciplina o uso de algemas pela polfcia em todo territorio nacional. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° A utilizagao de algemas, na prisao e condugao de pessoa, e regulada por esta 
lei. 

Art. 2° E autorizada a utilizagao de algemas quando houver resistencia ffsica a 
prisao, receie-se a fuga do preso ou ele oferega risco a propria seguranga, a dos 
seus condutores ou de terceiros. 

Paragrafo unico. No auto de prisao em flagrante ou no relatorio de cumprimento de 
ordem de prisao decorrente de mandado judicial, a autoridade policial eompetente 
fara constar a fundamentagao para a utilizagao de algemas. 

Art. 3° Salvo quando presentes as hipoteses constantes do caput do art. 2° desta 
Lei, o indiciado em inquerito policial, o reu na agao penal e o acusado no tribunal do 
juri nao flcara algemado durante o seu interrogatorio, podendo o juiz, entendendo 
nao presentes as condigoes de risco especificadas, determinar a retirada das 
algemas. 

Art. 4° Algemar alguem fora das hipoteses previstas no art. 2° constitui-se em abuso 
de autoridade, nos termos da Lei n° 4.898, de 9 de dezembro de 1965, ensejando o 
direito de representagao e a abertura do processo de responsabilidade 
administrativa, civil e penal, previstos naquele diploma legal. 

Art. 5° A divulgagao, pelos meios de comunicagao, de imagens da pratica de ato de 
violagao da presente lei constituira tratamento desumano e degradante, ensejando 
indenizagao por dano moral e a imagem do algemado. 
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Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publieagao. 

PROJETO DE LEI N° 3.506/2007 
(Do Sr. Silvinho Peccioli) 

Dispoe sobre o uso de algemas. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° Esta lei dispoe sobre o uso de algemas, regulamentando o disposto no artigo 
199 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execugao Penal. 

Art. 2° O artigo 199 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execugao Penal, 
passa a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 199. As algemas somente poderao ser empregadas: I- se houver, ainda que 
por parte de terceiros, resistencia ou tentativa de fuga do preso; 

II- se houver resistencia a prisao em flagrante ou a determinada por autoridade 
competente; 

ill- se o detido apresentar estados aiterados de conduta, manifestados por violencia, 
sendo indispensavel o emprego de forga; 

IV- na remogao ou transporte, entre dependencias ou estabelecimentos 
penitenciarios. 

Paragrafo unico. Em nenhuma hipotese serao empregadas as algemas, se o detido 
nao oferecer resistencia ou demonstrar periculosidade." (NR) 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publieagao. 

PROJETO DE LEI N° 3.746/2008 
(Do Sr. WALDIR NEVES) 

Dispoe sobre o emprego de algemas pelas autoridades policiais. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
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Art. 1° Os presos e detidos pelas autoridades policiais serao conduzidos sem o 
emprego de algemas, todas as vezes que se apresentarem voluntariamente para 
prisao ou detengao, nao exteriorizando posteriores indicios de resistencia, de 
tentativa de fuga ou de risco a propria seguranga, dos seus condutores, de terceiros 
ou ao patrimonio. 

Paragrafo Primeiro. Os presos, quando se tratarem de pessoas maiores de 65 anos 
ou mulheres gestantes, que nao oferecerem resistencia e/ou risco de fuga no ato da 
prisao ou detengao , nao serao conduzidas algemadas. 

Art. 2° Excepcionalmente, em cumprimento a previa determinagao da autoridade 
judicial, ou mediante circunstancia formalmente motivada pela autoridade policial, os 
preso ou detidos, ainda que satisfazendo os requisites do art. 1°, serao conduzidos 
algemados. 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publieagao. 

(A incorregao formal de Paragrafo Primeiro ao inves de Paragrafo Unico consta do 
original) 

PROJETO DE LEI N° 3.785/2008 
(Do Sr. Mauricio Quintella Lessa) 

Altera o art. 199, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, que "institui a Lei de 
Execugao Penaf. 

0 CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° O art. 199, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar com a 
seguinte redagao: 

"Art. 199. No cumprimento dos mandados de prisao sera dispensado o uso de 
algemas quando o agente: 

1 - for reu primario e tiver bons antecedentes; 

II - nao resistir a prisao; 

III - nao se tratar de prisao em flagrante; 

IV - nao empreender em fuga. 

§ 1° No Tribunal do Juri, sendo o reu primario e tendo bons antecedentes sera 
dispensado o uso de algemas, salvo quando a autoridade judicial entender que o reu 
representa perigo. 
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§ 2° A autoridade judicial podera, analisando o caso concreto, determinar ou nao o 
uso de algemas." (NR) 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publieagao. 

PROJETO DE LEI N° 3.887/2008 
(Do Sr. Marcelo Itagiba) 

Dispoe sobre o uso de algemas. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° O art. 199 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, passa a vigorar com a 
seguinte redagao: 

"Art. 199. A condugao do preso se dara com uso de algemas. 

Paragrafo unico. Aplica-se a regra fixada no caput quando o preso estiver fora do 
local onde se encontra detido ou cumprindo pena." (NR) 

Art. 2° Esta lei entrara em vigor na data de sua publieagao. 

PROJETO DE LEI N° 3.888/2008 
(Do Sr. Marcelo Itagiba) 

Altera a redagao do inciso III do art. 13 e do art. 301 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Codigo de Processo Penal. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° Esta lei tern por objeto alterar a redagao do inciso III do art. 13 e do art. 301 
do Codigo de Processo Penal a fim de estabelecer como regra geral o uso de 
algemas na condugao do preso. 

Art. 2° O inciso III do art. 13 e o art. 301 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 
1941, Codigo de Processo Penal, passam a vigorar com as seguintes redagoes: 

"Art. 
13... 
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ill - cumprir os mandados de prisao expedidos pelas autoridades judiciarias, fazendo 
uso de algemas na conducao do preso." (NR) 

"Art. 301. Qualquer do povo podera e as autoridades policiais e seus agentes 
deverao, estes fazendo uso de algemas, prender quern quer que seja encontrado 
em flagrante delito." (NR) 

Art. 3° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao. 

PROJETO DE LEI N° 3.889/2008 
(Da Sr®. Rebecca Garcia) 

Dispoe sobre o emprego de algemas na conducao de presos e detidos. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° A conducao de preso ou detido sera efetuada sem o emprego algemas, 
exceto quando houver resistencia, tentativa de fuga, risco a sua propria seguranca, 
dos condutores, de terceiros ou ao patrimonio ou indicios seguros de ocorrer alguma 
possibilidade dessa. 

Art. 2° A autoridade judicial ou policial que decidir pelo uso de algemas devera faze-
lo por ato devidamente motivado, ainda que posterior a essa decisao. 

Art. 3° O uso de algemas contrariando o disposto no art. 1° acarretara: 

a) a responsabilizacao disciplinar e penal da autoridade; 

b) a responsabilizacao civil do Estado; e 

c) a nulidade da prisao ou do ato processual a que esta se refere. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data da sua publieagao. 

PROJETO DE LEI N° 3.938/2008 
(Do Sr. Laerte Bessa) 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Codigo de 
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Processo Penal e da outras providencias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Esta lei altera dispositivos do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 
- Codigo de Processo Penal. 

Art. 2°. O art. 283 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Codigo de 
Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 283. A prisao podera ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, 
respeitadas as restrigoes relativas a inviolabilidade do domicilio e preservadas a 
integridade fisica e a dignidade do preso. (NR) 

Paragrafo unico. A autoridade responsavel pela prisao devera evitar a exposigao do 
preso, preservando-o da execragao publica." (NR) 

Art. 3°. O art. 284 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Codigo de 
Processo Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes paragrafos 1°, 2° e 3°: 

Art. 
284 

§ 1°. A autoridade responsavel pela prisao podera decidir pela nao utilizagao de 
algemas ou meio similar de contengao de pessoas, quando nao houver risco de fuga 
do preso ou a sua integridade fisica, a dos seus condutores, ou a de terceiros." (NR) 

§ 2°. Sera dispensado o uso de algemas ou meio similar de contengao de pessoas 
durante a condugao do preso que tenha se apresentado espontaneamente a 
autoridade judiciaria ou policial, desde que nao haja evidente risco de fuga ou a sua 
integridade fisica, a dos seus condutores, ou a de terceiros. (NR) 

§ 3°. E vedado o uso de algemas ou meio similar de contengao de pessoas durante 
a permanencia do preso no interior de cela. (NR) 

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publieagao. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 853/2008 
(Do Sr. Joao Campos) 

Susta a aplicagao da Sumula Vinculante n° 11, do Supremo Tribunal Federal, que 
restringe o uso de algemas. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
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Art.1°. Fica sustada a aplicagao da Sumula Vinculante n° 11, do Supremo Tribunal 
Federal, anulando-se todos os atos dela decorrentes. 

Art. 2°. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publieagao. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 185/2004 
(Do Senador Demostenes Torres) 

Regulamenta o emprego de algemas em todo o territorio nacional. 

0 CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° Esta Lei regulamenta o emprego de algemas em todo o territorio nacional. 

Art. 2° As algemas somente poderao ser empregadas nos seguintes casos: 
1 - durante o deslocamento do preso, quando oferecer resistencia ou houver fundado 
receio de tentativa de fuga; 

II - quando o preso em flagrante delito oferecer resistencia ou tentar fugir; 

III - durante audiencia perante autoridade judiciaria ou administrativa, se houver 
fundado receio, com base em elementos concretos demonstratives da 
periculosidade do preso, de que possa perturbar a ordem dos trabalhos, tentar fugir 
ou ameagar a seguranga e a integridade fisica dos presentes; 

IV - em circunstancias excepcionais, quando julgado indispensavel pela autoridade 
competente; 

V - quando nao houver outros meios idoneos para atingir o fim a que se destinam. 

Art. 3° E expressamente vedado o emprego de algemas: 

I - como forma de sangao; 

II - quando o investigadoou acusado, espontaneamente, se apresentara autoridade 
administrativa ou judiciaria. 

Art. 4° Os orgaos policiais e judiciarios manterao livro especial para o registro das 
situagoes em que tenham sido empregadas algemas, com a indicagao do motivo, 
lavrando-se o termo respectivo, que sera assinado pela autoridade competente e 
juntado aos autos do inquerito policial ou do processo judicial, conforme o caso. 

Art. 5° Qualquer autoridade que tomar conhecimento de abuso ou irregularidade no 
emprego de algemas levara o fato ao conhecimento do Ministerio Publico, 
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remetendo-lhe os documentos e provas de que dispuser, necessarios a apuracao da 
responsabilidade penal. 

Art. 6° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publieagao. 

(Projeto originalmente apresentado) 


