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Dispensa do Uso de Algemas 
 
 
 
Na data de hoje (11.9.2017), o jornal O Globo noticia: “FACHIN 
DISPENSOU USO DE ALGEMAS”. No despacho em que acolheu o 
pedido de prisão temporária dos delatores Joesley e Ricardo Saud, 
o ministro Fachin determinou que o cumprimento dos mandados 
deveria ocorrer “com a maior discrição e com a menor 
ostensividade”. Fachin acrescentou que a autoridade policial 
deveria “preservar a imagem dos presos, evitando qualquer 
exposição pública”, e que deveria “ser evitado o uso de algemas”.  
 
Do correto texto pertinente ao despacho do eminente ministro do 
Supremo Tribunal Federal sustentam-se três pontos fundamentais, 
vetores da decisão: 1. vedação do uso abusivo das algemas; 2. o 
princípio da igualdade ou isonomia; 3. o princípio da dignidade da 
pessoa humana. 
 
1. Quanto ao uso abusivo das algemas, em nossa Execução Penal, 
sustentou-se:  
 

“O Pacto de São José da Costa Rica estabelece que 
“Ninguém deverá ser submetido a torturas, nem penas ou 
tratos cruéis, desumanos e degradantes. Toda pessoa 
privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido 
à dignidade inerente ao ser humano”.  
Registre-se que a algema é um instrumento de contenção 
constituído, em geral, de duas argolas para prender pelos 
pulsos ou tornozelos, dominando, oprimindo ou coagindo, 
lícita ou ilicitamente, pessoa que fica privada de sua 
liberdade de ir e vir. A Lei de Execução Penal (1984), em 
seu art. 199, dispõe que o emprego das algemas será 
disciplinado por decreto federal. O Brasil não possui uma 
legislação própria que discipline o uso de algemas. As 
“Regras Mínimas” da ONU estabelece como meio de 
coerção o emprego de algemas, que pode ser utilizado nos 
seguintes casos: a) como medida de precaução contra 
fuga durante uma transferência, devendo ser realizado 



 

www.execucaopenal.org 

NOTÍCIAS 

quando o recluso comparecer perante uma autoridade 
judicial ou administrativa; b) por motivo de saúde; c) por 
ordem do diretor, se os demais meios de dominar o 
recluso tiverem fracassado, com objetivo de impedir que 
este cause danos a si mesmo ou a terceiros, ou produza 
danos materiais. 
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 
através da Resolução nº 3, de 1 de junho de 2012, 
disciplinou a utilização de algemas para conter mulheres 
presas, que são submetidas à internação cirúrgica para a 
realização de parto.  A Lei nº 11.689, de 9 de junho de 
2008, acrescentou o § 3º no art. 474 do Código de 
Processo Penal (“Não se permitirá o uso de algemas no 
acusado durante o período em que permanecer no 
Plenário do Júri, salvo se absolutamente necessário à 
ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à 
garantia da integridade física dos presentes”). Diante do 
uso abusivo e midiático de algemas pelas forças policiais 
no sentido de estigmatizar a pessoa detida (princípio da 
inocência), sem qualquer justificativa de segurança para o 
preso ou para a sociedade, o Supremo Tribunal Federal 
editou e ratificou a Súmula Vinculante nº 11 (“Só é lícito o 
uso de algemas em casos de resistência e de fundado 
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou 
alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a 
que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do 
Estado”). 
Enfim, o emprego de algemas só se impõe quando 
absolutamente necessário para a segurança de terceiros 
ou do próprio apenado, evitando-se, ainda, a evasão.” 

  
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 11: “Só 
é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado 
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, 
por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade 
por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal 
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do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil 
do Estado”. 
 
2. No que tange ao princípio da igualdade ou isonomia, defendeu-
se:  
 

“Conexo ao princípio da legalidade não se exaure na 
aplicação igual da lei penal para todos os destinatários, 
exigindo-se a igualdade não só perante a lei, mas também 
por meio da lei, pois o princípio não impõe a vedação de 
distinções para que não se dê um tratamento 
discricionário. O caput do art. 5º da Carta Política 
determina que “todos são iguais perante a lei” e “ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei” são os alicerces do Estado de 
Direito. O pensamento de igualdade ou de isonomia com o 
patamar na concepção constitucional de justiça serve de 
fundamento aos princípios da legalidade penal, processual 
e de execução penal. O Direito Penal é um dever-ser para 
todos, que a todos trata por igual e sem privilégios. 
A Carta Política de 1988, em seu preâmbulo, estatui que, 
para instituir um Estado Democrático, deve ser destinado a 
segurar a igualdade de todos os cidadãos. Firma-se, 
principalmente, a abolição dos privilégios e das 
prerrogativas para promover a garantia da estabilidade 
social. As dimensões do princípio da igualdade, na 
aplicação do Direito constitucionalmente garantido, 
assumem maior esfera de relevância no âmbito da 
aplicação da lei e do direito pelos órgãos da administração 
e pelos tribunais. O princípio não significa somente 
aplicação igualitária da lei, pois ela própria deve tratar por 
igual a todos os cidadãos. O fundamento político-jurídico 
está na garantia dos direitos individuais e das liberdades 
públicas, asseguradas na ação de um Judiciário liberto de 
limitações para a plenitude da imparcialidade dos 
julgamentos. Não há liberdade sem direito, senão os 
homens seriam obrigados a obedecer a normas e leis 
totalmente divorciadas de suas próprias necessidades. 
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Habermas, em Direito e democracia entre facticidade e 
validade, ao identificar direitos fundamentais elenca 
inicialmente em seu catálogo “Direitos fundamentais que 
resultam da configuração politicamente autônoma do 
direito a maior medida possível de iguais liberdades 
subjetivas da ação”. O princípio da igualdade é violado 
quando a desigualdade de tratamento surge como 
arbitrária. 
Exemplo da quebra do princípio da isonomia na execução 
penal foi a reforma isolada de uma das alas do Presídio da 
Papuda, no Distrito Federal, onde as antigas celas com 
camas de cimento foram demolidas e deram lugar a 
espaços amplos com camas de aço e colchões novos, 
paredes com textura branca, tomadas elétricas, iluminação 
fluorescente. Os banheiros receberam portas de madeira e 
as torneiras de ducha fria deram lugar a chuveiros de água 
quente, tendo inclusive a “boca do boi” substituída por 
vaso sanitário de porcelana, para receber os condenados 
na ação penal 470 e mostrar à justiça italiana que as 
prisões no Brasil não são desumanas (caso Pizzolatti). 
Nada contra a humanização e o cumprimento da norma, 
porém os demais presos continuam tomando banho 
gelado de caneca, dormindo no chão de cimento úmido, 
ladeado por esgoto. 
José Afonso da Silva, no Curso de Direito Constitucional, 
ressalta que o preceito constitucional não se constitui em 
uma simples regra de isonomia formal, deixando de levar 
em conta as distinções dos grupos. É imperativo de justiça 
e para a garantia da segurança pública e da paz social a 
flexibilização do princípio de individualização na aplicação 
e na execução da pena, conhecendo o seu destinatário, 
seja respeitada as suas diferenças (posição de igualar 
pessoas desiguais).” 

 
3. No que concerne ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
registre-se: 

“A dignidade da pessoa humana é o mais relevante diante 
dos direitos humanos, produto de lenta e longa maturação 
para a sua conquista. Constitui-se em um complexo de 
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direitos e deveres fundamentais que objetivam garanti-la 
contra qualquer ato degradante e desumano, e promover 
sua participação corresponsável na vida comunitária. O 
Pacto de São José da Costa Rica registra que “toda 
pessoa humana tem direito ao respeito de sua honra e ao 
reconhecimento de sua dignidade”. O respeito à dignidade 
humana e ao livre desenvolvimento da personalidade é 
uma exigência imprescindível nos estados democráticos, 
razão pela qual se encontra acolhida nos textos 
fundamentais. A dignidade da pessoa humana se constitui 
em um metaprincípio de justificação dos direitos humanos, 
que, por intermédio de Kant, a racionalidade é posta como 
fim de si mesma. É inalienável e irrenunciável.” 

 
 
A indagação que se sustenta diz respeito às outras prisões 
cautelares, objeto de decisões de juízes de primeira instância, bem 
como de tribunais superiores, retratadas pela mídia na “era do 
espetáculo”, em que não se observou as bem lançadas cautelas do 
ministro Edson Fachin, pertinentes a “maior discrição e com menor 
ostensividade”, evitando-se a “exposição pública” e o “uso das 
algemas”. 
 
Aguarde-se o próximo capítulo: a lição do ministro Fachin foi dada 
(vale para todos, independentemente do seu status social, político 
ou econômico). 
 
 
 


