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Algemas, sem Lei  
 

 

Heitor Piedade Júnior  
 

 

 

‘’ Todas as Pessoas privadas de suas liberdades deverão ser tratadas com 

humanidade e com respeito pela dignidade inerente á pessoa humana’’ 

Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos.  

(art.10.01). 

 
 

 

Toda vez que ocorre um crime tendo como vítima alguém da 

chamada classe social privilegiada, ou seja, políticos, 

empresários etc, imediatamente o Poder Público toma uma 

providência legal para proteger os efetivos ou virtuais 

membros dessa elite. Assim foi quando do sequestro de um 

político no Rio de Janeiro, surgindo logo a Lei dos Crimes 

Hediondos (Lei 8.072/90), considerando, como tal, a 

“extorsão mediante sequestro”. Assim aconteceu, pouco 

tempo depois, quando do bárbaro assassinato de uma atriz de 

TV, adveio a Lei 9.034/95, isto é, a lei que classificou como 

“hediondo” o homicídio qualificado e, assim, diversos outros 

casos, de todos conhecidos.  

 

Lamentamos profundamente por esses e tantos outros tristes 

acontecimentos ocorridos numa terra em que, por ser uma 

cidade que deveria ser considerada humana e cristã. 
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As algemas quase sempre estiveram nos punhos de autores 

de crimes de pouco potencial ofensivo ou quando praticados 

por pessoas comuns da sociedade, mas nunca, ou quase 

nunca, nos punhos de pessoas influentes política e 

socialmente. Aliás, a regra praticada pela polícia é de sempre 

algemar todo e qualquer preso, salvo exceções. Mas, entre 

nós, no Brasil, as leis sempre foram discriminatórias. 

 

Basta a leitura de alguns dispositivos do Livro V das 

Ordenações Filipinas (século XVII), ainda no Brasil Colônia:  

 

“... que os Fidalgos do Solar, ou 

assentados em nossos Livros, e os nossos 

Desembargadores, e os Doutores em 

Leis, ou em Cânones, ou em Medicina, 

feitos em Studo universal per exame, e os 

cavaleiros Fidalgos, ou os confirmados 

per Nós, e os Cavaleiros das Ordens 

Militares de Christo, Santiago ou Aviz, e 

os Scrivãs de nossa Fazenda e Camara, e 

mulheres dos sobreditos em quanto com 

elles forem casadas, ou stiverem viuvas 

honestas não sejam presos, senão por 

feitos, em que merecerão morrer morte 

natural, ou civil’’ ficando esse grupo de 

privilegiados, quando muito, “preso 

sobre sua homenagem no Castello da 

Cidade, ou Villa onde o feito for 
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ordenado, ou em outra caza honesta, se 

ahi Castello não houver, segundo o 

arbítrio do julgador”. (Respeitando-se a 

grafia original.) 

 

Nesse sentido, a lei, há séculos, vem separando, por classes 

privilegiadas, quem deve ou não ser algemado, adotando 

para os da elite social regalias de uma custódia sem ferros. O 

mesmo aconteceu com nossa primeira legislação pátria de 

1830, é dizer, no Código Criminal do Império, ou do Brasil 

República (1890), bem como na Consolidação das Leis 

Penais (1932) até o Código Penal vigente de 1940 e suas 

emendas. 

 

Mesmo com a clareza do Código de Processo Penal (1940), 

em seu artigo 284 prevendo: “Não será permitido o emprego 

de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de 

tentativa de fuga”, bem assim, na semelhante referência, em 

seu artigo 292, apontando-se, sempre, para a condicionante 

“se houver... resistência...”.  

 

A discriminação sempre existiu quando se trata de pessoas 

sem prestígio político e social, a despeito de que o “preso” é 

“sempre perigoso”, “sempre oferece resistência” e “sempre 

tentará a fuga”, por esse motivo deve ser conduzido sempre 

algemado.  
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A Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), em seu artigo 199, 

é bastante explícita quando sinaliza que “o emprego de 

algemas será disciplinado por decreto federal”, mas essa 

regulamentação nunca é decretada, uma vez que a matéria 

não oferece prioridade nos programas de nenhum governo. 

Como, de pouco tempo para cá, “figuras importantes” da 

justiça, da política, da polícia, do empresariado e de outros 

segmentos dominantes da sociedade civil, já começam a 

aparecer na mídia algemados, cremos que a partir de agora 

haverá motivo relevante para que a matéria seja 

regulamentada pelo Poder Público, “pois não ficaria bem que 

tais cidadãos ‘acima de qualquer suspeita’ continuem sendo 

flagrados pelos meios de comunicação e pelo público, 

portando pulseiras de ferro, como se fossem indivíduos 

perigosos ou bandidos, ou mesmo aqueles miseráveis 

conhecidos como ‘ladrões de galinha’, ou confundidos com 

os lúpens das periferias sociais”.  

 

Se necessário, nos termos do citado art. 284 do CPP, ou seja, 

desde que haja inequívoca resistência ou tentativa de fuga, 

há o imperativo da lei e um consenso geral da sociedade no 

sentido de que se aplique o emprego da força. Em não 

ocorrendo essas hipóteses, a imposição das algemas deve ser 

considerada ilegal, por abuso da autoridade, e constituir 

(atentado contra a incolumidade física do indivíduo), nos 

termos do art. 3º, letra “i” e art. 4º, letra “b” (submeter 

pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a 
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constrangimento não autorizado por lei), ambos da Lei 

4.898/65 (Abuso de Autoridade). 

 

Pessoalmente, quando trato desse tema, não esqueço de 

uma oportunidade em que, em plena audiência de instrução 

criminal, tive de protestar perante uma juíza, em uma Vara 

Criminal na comarca da cidade de Niterói, no Estado do Rio 

de Janeiro, para que determinasse a retirada de algemas de 

um casal, marido e mulher, sem qualquer manifestação de 

resistência, ameaça ou indício de periculosidade por parte 

dos denunciados, ambos com residência e local de trabalho 

certos – ele, empregado de uma padaria, e ela, funcionária de 

um modesto estabelecimento comercial –, mas que somente 

se encontravam algemados, creio, por não pertencerem a 

uma elite social. Respondiam, presos provisoriamente, a uma 

ação penal como “suspeitos de participar, na qualidade de 

olheiros, de uma tentativa de furto de um moto-rádio”. 

Imaginem o dano social! Aberração ao princípio do 

minimalismo penal e ao princípio da insignificância. Requeri 

a justa medida, por considerar “abuso de autoridade” e para 

que pudessem os acusados assinar a ata da sessão, com o 

mínimo de dignidade. 

 

Diante de minha insistência, quase foi tomada uma atitude 

drástica contra mim, na qualidade de advogado, “por 

desrespeito à autoridade”. Já me encontrava de olho no 

Plantão da OAB local, tal a reação furiosa, na presença do 
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representante do Ministério Público, por parte da ilustre 

magistrada, diante de um pleito de suporte constitucional. 

 

Só nos resta torcer pelo advento de uma regulamentação 

democrática do instituto, ou seja, da imposição do uso de 

algemas só quando necessária e que venha ser aplicada para 

todos independentemente de classe social, restando, a partir 

de agora, especular sobre quem deverá ou não portar essas 

medievais e vergonhosas pulseiras de ferro. 

 

Sobre o tema, trazemos o pensamento do eminente 

magistrado, o desembargador Luiz Flavio Gomes, na data de 

08/2.008, manifestando-se in ‘’Direito Processual Penal, 

Prisão e Algemas’’ na seguinte lição: ‘’Depois de anular um 

julgamento no Tribunal de Júri da Comarca de Laranjal 

Paulista (S.P), por ter havido abuso na utilização de 

algemas (HC.91.952 – S.P, funcionando como relator o 

Ministro Marco Aurélio (07.08:08) editou a Súmula 11, com 

o seguinte teor: 

‘’Só é lícito o uso de algemas em caso de 

resistência e de fundado receio de fuga 

ou de perigo á integridade física própria 

ou alheia, por parte do preso ou de 

terceiro, justificada excepcionalidade 

por escrito, sob pena de 

responsabilidade disciplinar, civil e 

penal do agente ou de autoridade e de 

nulidade da prisão ou do ato processual 
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a que se refere, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do Estado’’. 

 

O eminente magistrado paulista manifestou-se de modo 

clarividente, em seu texto ‘’Algemas: STJ, refere-se á 

arbitrariedade com palavras claras e expressões indiscutíveis, 

nos seguintes termos: 

 

‘’As decisões do STF, de anular o 

julgamento e de editar a Súmula 

Vinculante 11, foram sensatas, corretas e 

juridicamente incensuráveis. Os juízes e 

policiais radicais, amantes do Direito 

Penal do inimigo não podem cometer 

abusos nem coonestar a prepotência do 

Estado de Polícia. Não se pode admitir a 

chamada Justiça Penal da humilhação, 

que conduz a uma anarquia 

institucional.” 

 

A operação Lava Jato teve início em 17 de março de 2014 e, 

até hoje, mais de cem pessoas foram presas, com alto padrão 

de ricos, políticos, mas todos ou quase todos sem culpa 

formada, apenas suspeitos, tendo em vista a condenação 

definitiva. Isso vem ocorrendo todos os dias da vida de cada 

um deles, ao arrepio da lei, mas todos passando por dois 

sérios constrangimentos, ou pelo uso de ‘’algemas sem lei’’ 

que as enquadrem ou violência ao disposto no inciso VIII, 
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artigo 41 da LEP, ou seja “a devida proteção contra 

qualquer forma de sensacionalismo’’,violência vedada pelo 

inciso X, do artigo 5º da Constituição Federal, e as 

autoridades esquecidas ou não de que o preso adquiriu o 

status jurídico de sujeito de direito, queiram ou não, o que 

significa conquista adquirida pelo Princípio da Humanidade, 

desde o século XX desta era cristã e civilizada. 

 

Face à polêmica advinda no tocante à legitimidade da 

Sumula Vinculante 11, quando o Ministro Marco Aurélio, 

relator do HC 91952, usando de bom senso, ‘’levou sua 

proposta de texto da Sumula ao Plenário e a versão 

definitiva acabou sendo composta com a colaboração dos 

demais ministros, Assim, foi incluída no texto do verbete a 

punição pelo uso abusivo de algemas e também a 

necessidade de que a autoridade justifique, por escrito, sua 

utilização”. 

 

Assim, virtus in médio, tenta-se atender a ‘’gregos e 

troianos’’ desde que seja cumprido o acordo inter pares, a 

fim de que “Todas as Pessoas privadas de suas liberdades 

deverão ser tratadas com humanidade e com respeito pela 

dignidade inerente á pessoa humana” nos termos da 

Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

 

 


