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RESUMO: O estudo apresenta o resultado de uma pesquisa de campo realizada durante os 

meses de agosto a outubro de 2010, em alguns batalhões de Polícia Militar do Estado do Rio 

Grande do Norte, e teve como objetivo investigar e analisar como (caso tenha ocorrido) e em 

que medida a edição da Súmula Vinculante Nº 11, do Supremo Tribunal Federal, no ano de 

2008, interferiu na rotina do serviço policial-militar neste Estado, em relação ao emprego de 

algemas quando da prisão ou apreensão de cidadão infrator. Para tanto, foi realizado um 

levantamento e revisão bibliográfica com autores que trabalham o tema em questão; aplicação 

de questionários com perguntas abertas e fechadas e, por fim, a análise dos dados coletados, 

que foram de cunho quantitativo e qualitativo. Diante dos resultados da pesquisa podemos 

observar que parcela significativa da nossa amostra aponta mudanças negativas para a 

segurança tanto do policial, quanto do preso e de terceiros. Observamos, ainda, insegurança 

desses em relação ao conhecimento legal e técnico quanto ao uso de algemas, ocasionado pela 

precariedade de uma formação continuada nessas unidades, que refletem a Policial Militar do 

Rio Grande do Norte. 

 

PALAVRA-CHAVE: Algemas. Policial Militar. Súmula Vinculante. Legalidade. 

 

ABSTRACT: The study presents the results of a field research conducted during the months 

August-October 2010, in some battalions of military police of Rio Grande do Norte, and 

aimed to investigate and analyze how (if it occurred) and to what extent the issue of Binding 

Precedent Nº 11, the Supreme Court, in 2008, interfere in the routine military police in this 

State, in relation to the use of handcuffs at the time of arrest or seizure of infringing citizen. 

To that end, we conducted a survey and review authors working with the topic; questionnaires 

with open and closed questions and, finally, the analysis of data collected, which were 

focused on quantity and quality. Before the search results can be seen that a significant 

portion of our sample shows negative changes to the safety of both police and prisoners and 

others. We also observed such uncertainty regarding the legal and technical knowledge 

regarding the use of handcuffs, caused by precariousness of an ongoing education in these 

units, reflecting the Military Police of Rio Grande do Norte. 

 

KEY-WORD: Handcuffs. Military Police. Binding Precedent. Legality. 

 

 

                                                           
1
 Artigo Científico apresentado como Trabalho de Conclusão do Curso de Formação de Oficiais da Academia 

“Cel. Milton Freire de Andrade” – Natal-RN, tendo como orientador o 1º Ten. PM Roderick de Medeiros 

Guerra. 
2
 Alunos do 3º ano do Curso de Formação de Oficiais. 



2 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo de Pesquisa tem como escopo primordial identificar os impactos 

e mudanças ocorridos no serviço policial-militar no Estado do Rio Grande do Norte, mais 

especificamente na cidade de Natal, após o advento da Súmula Vinculante N° 11 do Supremo 

Tribunal Federal (STF), editada no dia 13 de agosto de 2008, que foi implantada para tentar 

regular o uso de algemas por policiais em casos de prisões. 

Sendo a algema um apetrecho característico da função policial, cuja etimologia da 

palavra algema vem do árabe (aljamaa), que significa pulseira, conhecida nas instituições de 

segurança pública por algemas, no plural, por se constituir de duas pulseiras de aço ligadas 

por um elo. Tendo melhor definição no Manual operacional do Policial Civil do Estado de 

São Paulo onde:  

As algemas, normalmente, são fabricadas com metal resistente, constituídas de duas 

peças, unidas por uma corrente. Cada uma delas possui uma parte móvel, dentada, 

que, ao ser introduzida no corpo da algema, passa por uma catraca que não permite 

que se abra, salvo através do uso de chave. (SÃO PAULO, 2002, p 195). 

 

Partindo dessa compreensão inicial o trabalho desenvolve-se começando por 

analisar quais foram a finalidade e os motivos do Supremo Tribunal Federal em editar esta 

Súmula Vinculante, para depois desaguar nos objetivos propostos neste trabalho, 

identificando as implicações dispostas em lei ao se fazer o uso de algemas, bem como, estudar 

os efeitos, benignos ou não, ocorridos no seio da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do 

Norte (PMRN) com a vigência da supracitada Súmula.  

Devido à complexidade de se fazer um estudo em todas as Polícias Militares da 

federação brasileira, por questões geográficas e temporais, a proposta deste artigo é a de 

utilizar referencial bibliográfico já existente, aplicação de questionários junto aos oficiais 

subalternos e praças das unidades escolhidas para amostragem, além de análise e interpretação 

dos dados coletados referentes ao questionário aplicado. Cabe ressaltar que a aplicação do 

questionário se deu no mês de Setembro de 2010 e o público-alvo foi composto pelos 

policiais militares do 1º, 4º e 5º Batalhões de Polícia Militar (BPMs), do Batalhão de 

Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) e da 

Companhia de Rondas Ostensivas com apoio de Motocicletas (ROCAM). A seleção desses 

policiais ocorreu de acordo com o tipo de amostragem probabilística, mais especificamente na 

modalidade aleatória simples. 
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Dessa forma, o aludido estudo tem como finalidade precípua trazer à tona um 

problema atual, vivenciado pelos policiais, no que concerne à necessidade ou não do uso de 

algemas, vendo-se na iminência de cometer os crimes de constrangimento ilegal e abuso de 

autoridade ou de colocar a sua segurança e a de terceiros em risco. Diante disso, faz-se a 

seguinte pergunta: Em que circunstâncias o policial pode fazer o uso de algemas quando 

efetuar uma prisão? 

 

 

2 COMENTÁRIOS À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF: CONCEITO, 

HISTÓRICO E SUAS IMPLICAÇÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. 

 

 

2.1 Conceito de Súmula Vinculante, sua acepção doutrinária e jurisprudencial à luz da 

Constituição Federal de 1988.  

 

 

No intuito de se estabelecer uma discussão mais clara e consistente sobre a 

súmula vinculante, alvo desse trabalho, torna-se necessário o entendimento doutrinário mais 

detalhado desse instituto. Para tanto, outros conceitos preliminares reputam-se importantes a 

esse melhor esclarecimento. 

Nesse sentido, é importante o entendimento, inicialmente, do que seja 

jurisprudência e súmula. Aquela se refere ao fato de quando se tem, segundo o magistério de  

Capez (2005, p. 2), “a reiteração uniforme e constante de uma decisão sempre no mesmo 

sentido, caracteriza o que se convencionou chamar jurisprudência”. Ou seja, as decisões e 

julgamentos já ocorridos acabam por provocar forte influência nos novos julgamentos e 

sentenças sobre assuntos semelhantes ainda por virem, mesmo que não os vincule o 

cumprimento, tendo em vista o princípio do livre convencimento do magistrado. Enquanto 

que esta, por seu turno, pode-se dizer que é uma consequência desses reiterados modos de 

decidir consensualmente, que pode levar os tribunais correspondentes a sintetizarem essas 

decisões através de um enunciado objetivo e conciso, chamado de súmula, que “[...] nada 

mais é do que um resumo de todos os casos parecidos decididos daquela mesma maneira, 

colocado por meio de uma proposição clara e direta” (CAPEZ, 2005, p. 4). 

Pode-se dizer, então, sobre jurisprudência e súmula, que por mais representativas 

que sejam da corrente dominante e do entendimento majoritário sobre determinados assuntos 

julgados, reiteradamente, de forma consensual, não impedem que os juízes manifestem, 
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livremente, suas convicções, podendo decidir, inclusive, contrariamente ao pensamento 

dominante manifestado pelos colegas de corte. Com efeito, jurisprudência e doutrina não 

possuem poder imperativo sobre as decisões dos juízes, mas tão somente o servem de 

orientação. 

Valendo-se desses conhecimentos conceituais acima, podemos agora debruçar-nos 

sobre a questão da Súmula Vinculante, a qual passou a encontrar previsão legal em nosso 

ordenamento jurídico (Constituição Federal de 1988) a partir da Emenda Constitucional Nº 

45, de 2004, discorrendo em seu art. 103-A, caput, que: 

 

O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão 

de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, 

terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 

bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

(BRASIL, 1988, p.31).  

 

Dessa forma, estabelecida pelo artigo supracitado, percebemos uma importante 

modificação sobre aquilo que seria um simples elemento consultivo, a qual expressava o mero 

resumo das reiteradas decisões a respeito de determinado assunto, sem a necessária 

obrigatoriedade de obediência pelos magistrados, passando a ser obrigatória de ter sua 

observância e obediência asseguradas e não contrariadas. Esse artigo nos mostra, também, os 

motivos ou requisitos necessários à aprovação da súmula, os quais requerem, principalmente, 

que ela verse de matéria constitucional passada por reiteradas decisões, que vale ressaltar, não 

ter acontecido com o caso do uso de algemas. Nesse sentido, Fernando Capez (apud Costa, 

2008, p. 5) afirmou: “A Súmula Vinculante 11 foi criada com base em dois precedentes e só. 

É por isso que acredito que foi mais uma reação emocional do que uma situação legal”. 

Vale ressaltar, ainda, que a edição de súmulas vinculantes obedece a algumas 

exigências constitucionais, que revelam seus objetivos, sendo que estes se referem à 

necessidade de atingir a máxima igualdade e segurança na aplicação e interpretação da norma 

quando de seu emprego em situações e circunstâncias concretas idênticas, originárias de 

controvérsias atuais, principalmente, entre órgãos do judiciário, assim como, se referem 

também, a sua edição, a reparação de um problema de congestionamento, que afeta o STF, de 

processos de casos repetidos, com a conclusão já conhecida e que poderiam ser evitadas de 

chegar a instâncias superiores. Assim diz o §1º do art. 103-A, da CF: 

 

A Súmula terá por objetivo a validade, interpretação e a eficácia de normas 

determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou 
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entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e 

relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. (BRASIL, 1988, p.31). 

 

O caráter vinculante desse tipo de súmula, porém, tem gerado discordâncias 

ideológicas entre doutrinadores e juristas, de onde sobressaem argumentos que salientam a 

possível violação ao princípio do livre convencimento e independência do juiz, assim como, 

pelo fato de que a mesma possibilita alterações normativas de cunho vinculante, como o 

próprio nome sugere, não provenientes de um processo legislativo, sob a pena de invalidação 

dos procedimentos e decisões proferidas contrariamente ao que nelas está previsto.  

 

2.2 Precedentes históricos que motivaram o STF a editar a Súmula Vinculante Nº11.  

 

Conflitando com o que preceitua a Constituição, tal como já exposto, sobre os 

requisitos necessários a edição de uma súmula vinculante, parece ter se equivocado o STF 

quando decidiu se posicionar a respeito do uso de algemas pelas forças de segurança pública, 

aproveitando-se da inércia por mais de duas décadas do Estado, quando a Lei Nº 7219, de 11 

de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), em seu artigo 199 previu que a regulamentação do 

emprego de algemas seria feito por Decreto Federal, o que ainda está por acontecer. 

Nessa esteira a história apresenta como principal precedente histórico para a 

edição da Súmula Vinculante Nº 11, por parte do STF, o julgamento do HC Nº 91952/SP, de 

07/08/2008, do próprio STF, do qual o Plenário anulou, por unanimidade, a condenação do 

pedreiro Antônio Sérgio da Silva, conferida pelo Tribunal do Júri da cidade de Laranjal 

Paulista/SP, na qual o senhor Antônio Sérgio da Silva fora condenado por homicídio 

triplamente qualificado, utilizando do argumento de que a manutenção do réu algemado 

perante os jurados durante todo o seu julgamento, sem que a Juíza-Presidente apresentasse 

uma justificativa plausível para o caso, a despeito das outras circunstâncias, influenciando na 

condenação, como podemos verificar em trecho do relatório do Min. Marco Aurélio, neste 

HC:  

 

Ressaltam que, no caso em exame, não havia razão plausível para tanto. [...] 

porquanto tal fato demonstraria a desnecessidade do uso de algemas, por não cuidar-

se de réu perigosíssimo, como, à primeira vista poderia transparecer. [...] Dizem da 

existência de constrangimento ilegal no uso das algemas quando não verificadas as 

condições de efetiva periculosidade. Aduzem que o procedimento, além de implicar 

ofensa à dignidade da pessoa humana, influiria negativamente na concepção dos 

jurados no momento de decidir. Requerem a concessão da ordem, para declarar nulo, 
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a parti do libelo, o Processo Crime nº 7/2003, em curso no Juízo de Direito da 

comarca de Laranjal Paulista [...] (Relatório do HC 91952/SP, pp. 3 e 4).  

 

Corroborando com esse entendimento surge, ainda, o § 3º do artigo 474, do 

Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.689, de 2008, o qual ratifica o posicionamento 

do STF em relação ao uso de algemas no plenário do Júri, quando cita que “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”. 

Além dos fatos supracitados não podemos deixar de falar da inegável influência 

para edição da Súmula Vinculante Nº 11, das diversas operações da Polícia Federal contra a 

corrupção no país, quando pessoas influentes na sociedade foram presas, algemadas e 

expostas em tempo real pelos meios televisivos, causando grandes discussões no meio 

jurídico a respeito da legalidade das prisões e do uso de algemas nelas, além de causar um 

grande constrangimento aos presos. 

 

 

2.3 Análise e interpretação da Súmula Nº 11 do STF com enfoque no uso de algemas, nos 

bens jurídicos tutelados, seu alcance e implicações no ordenamento jurídico nacional 

vigente. 

 

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em sessão realizada no dia 13 de 

Agosto de 2008, editou a Súmula Vinculante Nº 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 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 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. 

 

Analisando-se os precedentes do STF sobre o tema, discutido na sessão anterior 

deste trabalho, assim como a própria redação o texto normativo nos mostra que as maiores 

preocupações, no que se refere aos bens jurídicos tutelados pela Súmula Nº11, se relaciona 

com os princípios constitucionais de respeito à dignidade da pessoa humana e o da presunção 

de inocência das pessoas submetidas às algemas pela polícia, principalmente, na execução de 

prisões em flagrante e de mandados de prisão preventiva ou temporária, que nos meses que 
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antecederam a edição da súmula, representaram as maiores atrações dos noticiários televisivos 

do país, quando da onda de operações realizadas pela Polícia Federal, as quais foram 

duramente criticadas pelo sensacionalismo e por carregarem consigo elementos de pirotecnia 

exagerada, que abalavam a integridade moral, a honra e a imagem, constitucionalmente 

protegidas, das pessoas, ainda que presas. Contribui com a ideia, o então presidente do STF, 

Ministro Gilmar Mendes (apud Dotti, 2008, p. 26): “A corte jamais validou essa prática; viola 

a presunção da inocência e o princípio da dignidade humana”. 

O uso de algemas pode-se afirmar, apesar disso, não foi proibido, mas foi adotado 

como uma conduta excepcional, sendo que seu uso, de acordo com a nova súmula deverá 

obedecer alguns critérios, que se não forem observados pelo policial ou até mesmo pelo 

magistrado, implicará em responsabilidades administrativas, penais ou civis, se por sua 

conduta restar provado o uso abusivo ou em desacordo desse instrumento, com o que ficou 

estabelecido na nova norma. 

Com esses critérios, pretendeu-se limitar o uso de algemas, restringindo-o, aos 

casos excepcionais de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física 

do policial/agente ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Sendo, ainda, necessário, 

nesses casos, que seu uso seja, devidamente, justificado por escrito, podendo fazê-lo, caso o 

responsável pela prisão seja um policial, no próprio boletim de ocorrência. Porém o assunto 

preocupa não só os policiais, como causa inquietação, também, nas mais altas autoridades, 

dada a possibilidade de a súmula refletir, negativamente, na prática do trabalho policial, 

trazendo insegurança e desestabilizando-o, em razão da atmosfera de riscos que envolvem o 

ato de uma prisão. Sobre o assunto, o Ministro Cesar Peluso (apud Dotti, 2008, p.27), ao 

reconhecer esses riscos, afirmou em sessão plenária de votação da súmula “a interpretação 

deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade”.   

Consideração importante sobre a súmula recai na possibilidade de gerar nulidade 

da prisão ou do ato processual a que ela se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do 

Estado. Seu alcance e aplicação, portanto, se estendem tanto aos tribunais em que, 

normalmente, se via a prática de deixar o réu algemado durante o julgamento, quanto à 

aplicação e uso das algemas nas ruas, quando do exercício normal da atividade policial pelos 

agentes de segurança pública. Novidade trazida pela súmula, que não agradou muito 

especialistas em Direito. Como exemplo disso Silva (2008, p. 29) afirma “[...] não parece ser 

a melhor técnica, especialmente, porque penaliza a efetivação da justiça, ainda que cautelar, 

premiando o infrator com a liberdade pela falha dos agentes do Estado, quer Juízes ou 

profissionais de segurança pública”. Ou seja, além de responsabilização penal, civil e 
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administrativa pela aplicação abusiva da algema, a Suprema Corte Nacional decidiu “legislar” 

e beneficiar, com o relaxamento da prisão, o cidadão que for algemado fora dos limites 

trazidos pela nova norma.  

Fica evidente, também, o cuidado do STF, quando analisados os precedentes da 

edição da norma, que a súmula procura preservar a imparcialidade nos julgamentos, tendo em 

vista que a colocação e a permanência das algemas nos presos, conforme se tem observado 

em julgados e Habeas Corpus que precederam a súmula, acabam influenciando as decisões 

dos jurados, no Tribunal do Júri, normalmente, optando pela condenação.  

Em resumo, a Súmula Vinculante Nº11 reúne e ratifica aspectos legais referentes 

ao emprego de algemas que se encontravam dispersos em nosso ordenamento jurídico. Frisa-

se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e alguns direitos fundamentais; o 

uso restrito da força no Código de Processo Penal (CPP), o uso excepcional das algemas no 

Código de Processo Penal Militar (CPPM), além da alteração, em 2008, do art. 474, do CPP, 

pela Lei Nº 11.689, que restringe o uso de algemas no acusado no tribunal do júri.  

  

3 USO DE ALGEMAS E A SÚMULA Nº11: DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

OBTIDOS COM A PESQUISA.  

 

O estudo proposto por esse trabalho preocupou-se em responder aos seguintes 

questionamentos: Se houve mudanças no serviço policial-militar, quanto ao uso de algemas, 

com o advento da Súmula Nº 11 do STF? Até que ponto as limitações do uso de algemas 

interferem na segurança do preso e do policial militar, durante a prisão e condução daquele? 

Em que situações o policial militar deve fazer uso de algemas com a vigência desta Súmula 

Vinculante Nº 11? 

Para tanto, além do levantamento bibliográfico sobre o tema, fez-se definição da 

amostra, entre os policiais militares (oficiais subalternos e praças) das unidades supracitadas 

(aos quais se aplicou um questionário), pelo motivo dessas serem vistas como operacionais no 

âmbito da PMRN e, em tese, fazerem, rotineiramente, o emprego de algemas em suas ações 

policiais, tendo, portanto, profissionais que facilitariam a obtenção de respostas com a 

aplicação de questionários acerca do assunto em tela. 

 



9 

 

Fonte: Aplicação de questionário. Setembro/2010. 

Gráfico I: Qual a sua unidade. 

 

O universo amostral composto pelos batalhões acima descritos no gráfico I 

correspondem a 38,46% do total de batalhões hoje existentes na estrutura organizacional da 

Policia Militar do Rio Grande do Norte, que perfazem um total de 13 batalhões, contando tal 

universo amostral, ainda, com a Companhia da ROCAM. É importante salientar que a 

intenção inicial da pesquisa era ter como amostra um percentual de 10% do efetivo pronto 

para o serviço de cada batalhão, entre tenentes e praças, que pensamos ser a parcela de 

profissionais da PMRN com contato direto com a população, pois estão, diuturnamente, no 

serviço operacional de rua. 

Segundo mapa da força das unidades estudadas o 1º BPM conta com um total de 

200 policias militares (tenentes e praças) prontos para o serviço, para onde foram enviados 33 

questionários, sendo respondidos 25, representando 12,5% do efetivo disponível para o 

serviço. Já o 4º BPM possui um quadro de 323 policiais militares prontos, sendo enviados 45 

questionários, obtendo como resposta 14, que corresponde a 4,33% de seu efetivo. O 9º BPM 

possui 194 policiais militares prontos, mas responderam apenas 21 questionários, com 

porcentagem de 10,82%. No BPCHOQUE para um total de 193 profissionais prontos foram 

enviados 25 questionários, dos quais foram respondidos 19, perfazendo 9,84% da totalidade 

pronta para o serviço. Na Companhia de ROCAM para um total de 114 policiais militares 

prontos foram enviados e respondidos 20 questionários, com porcentagem de 17,54% do total. 

Por fim, para o BOPE foram enviados 15 questionários dos quais não retornaram, ficando 

assim esta unidade com 0% de participação do nosso universo amostral. Portanto, para um 

total de 1024 policiais militares prontos para o serviço das unidades com questionários 

respondidos (1º, 4º, 9º BPMs, BPCHOQUE e ROCAM) obtivemos um total de 99 

questionários respondidos, com porcentagem de 9,67% desse total, sendo as amostras 

correspondentes a 26% (1º BPM); 14% (4º BPM); 21% (9º BPM); 20% (ROCAM) e 19% 

(BPCHOQUE) dos questionários respondidos, conforme demonstra o gráfico I acima. 
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Ainda com relação à amostra analisada, responderam os questionários 3 (três) 

Tenentes; 1 (um) Subtenente; 14 (quartoze) Sargentos; 12 (doze) Cabos e 69 (sessenta e nove) 

Soldados, dos quais 2% tem menos de 1 ano de serviço; 26% tem entre 1 a 6 anos; 42% tem 

entre 7 a 12 anos; 19% tem entre 12 a 18 anos e 11% tem acima de 18 anos de serviço na 

instituição policial-militar do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

  

3.1 O Conhecimento do Policial Militar quanto aos limites e a Legalidade do uso de 

algemas a partir dos dados obtidos. 

  

No intuito de identificar como está o conhecimento da tropa em relação ao 

emprego de algemas, perguntou-se se após o tempo de formação policial já participou de 

algum curso de capacitação profissional em que fora abordado o uso de algemas? 

 

Fonte: Aplicação de questionário. Setembro/2010. 

Gráfico II: Participou de curso relacionado ao uso de algema. 

  

De acordo com o gráfico II 16% dos policiais da amostra já participaram de cursos onde 

fora trabalhado o emprego de algemas quando do momento de uma prisão ou apreensão, sendo 

preocupante o índice dos que responderam não terem participado de curso algum que tratasse o 

assunto em questão, alcançando um percentual de 84% dos policiais militares questionados. 

Aos policiais que tiveram a oportunidade de participar de cursos fora perguntado de quais 

cursos participaram? Obtivemos variadas respostas como Direito Ambiental pela CIPAM; 

Policiamento turístico; Rádio Patrulhamento tático; Progressão Policial de Alto Risco; Aplicações 

Táticas; Aspectos Jurídicos da Abordagem Policial (Senasp); Uso Progressivo da Força (Senasp) e 

Policiamento Comunitário (Senasp), sendo verificada que o conteúdo destes cursos foi 25% só teoria; 

12% só prática e 64% teoria e prática. 

Nesse viés de análise, importante constatação foi a de que a totalidade dos que 

participaram de curso sobre o tema abordado responderam que estão se utilizando do conhecimento 
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adquirido, o qual está sendo imprescindível na rotina do seu serviço policial-militar. Portanto, percebe-

se que a falta de uma formação continuada está refletindo, negativamente, na qualidade da prestação 

do serviço policial-militar para a sociedade potiguar.   

No escopo de desvendar como está sendo empregado o uso de algemas pelos 

policiais militares no Estado do Rio Grande do Norte e se estes possuem e conhecem os 

embasamentos jurídicos a respeito do assunto abordado, efetuou-se a seguinte pergunta: Se o 

policial já fez o uso de algemas ao efetuar uma prisão ou apreensão?   

Conforme resultado a esse questionamento, a maioria dos policiais militares 

(91%) já se utilizou de algemas no momento de uma prisão ou apreensão no decorrer de seu 

tempo de serviço dentro da instituição. No entanto, uma parcela, consideravelmente, relevante 

não sabe explicar o embasamento jurídico que ampara o uso de algemas no seu serviço 

cotidiano, ou seja, 74% dos policiais militares arguidos pelo questionário responderam 

desconhecer quais são esses embasamentos jurídicos. 

 

3.2 Análise das principais mudanças no serviço policial-militar em relação ao uso de 

algemas após a vigência da Súmula Nº11 do STF. 

 

Julgando ser indispensável, diante do exposto até aqui, perguntou-se a respeito do 

conhecimento, por parte do policial, do conteúdo e da aplicação da Súmula Nº11, 

aprofundando-se sobre alguns aspectos mais subjetivos relativos ao reflexo dessa súmula 

quanto ao serviço policial diário, enfatizando o aspecto da segurança pessoal e a do preso. 

Apresentamos o gráfico abaixo para uma demonstração do desconhecimento da maioria dos 

policias sobre a súmula:  

 

 
 
Fonte: Aplicação de questionário. Setembro/2010. 

Gráfico III: Tem conhecimento da Súmula Vinculante Nº11 do STF. 
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Percebe-se que apenas 16% dos que responderam ao questionário têm 

conhecimento da súmula, ao passo que a outra parte deles, a maioria (84%) nem sabe que ela 

existe. É um dado que causa certa estranheza, dada as circunstâncias cotidianas de serviço 

que, constantemente, envolve prisão e uso das algemas, principalmente, em se tratando das 

unidades em que se desenvolveu a pesquisa. Por isso, devem-se apreciar com cautela, 

determinadas respostas, que ao que parece demonstram mais insatisfação com o descaso 

relativo à instrução e esclarecimento mínimo da tropa, do que desconhecimento puro e 

simples. 

Aprofundando-se sobre a temática iniciada perguntou-se: qual o assunto abordado 

na súmula? Pudemos levantar dados que mais, claramente, transluziam a realidade 

questionada. Dados esses, é claro, referentes àqueles que sinalizaram positivamente quanto ao 

conhecimento da súmula, que dentre as resposta obtivemos: 

  

Esta súmula trata da necessidade do uso das algemas levando-se em consideração a 

proporcionalidade e a razoabilidade (PM21)
3
; 

Situações onde o uso de algema é necessário e legal (PM23);  

O uso justificado de algemas (PM44);  

Para os ricos não serem algemados (PM71).  

 

Interessante notar que apesar de, como era esperado, as respostas apresentarem 

pontos de vistas diferentes, mas elas acabam por expressar de forma peculiar pontos 

relevantes que se inserem, relativamente, bem dentro do que, realmente, trata o texto da 

súmula em sua essência.  

Porém, um ou outro (6% dos entrevistados), demonstrou não entender o assunto 

abordado na súmula, o que fica evidenciado na resposta em que se diz tratar da: 

  

Proibição do uso de algemas (PM47) 

 

Quando na verdade vimos que se trata do uso excepcional, e não de proibição, das 

algemas. É um pequeno detalhe que faz uma grande diferença, mas o que não desqualifica o 

policial, tendo em vista que, trata-se de uma confusão que ainda povoa a mente de muitas 

pessoas que conhecem a norma, mas não dedica o cuidado necessário ao seu entendimento. 

Vale ressaltar ainda que, dos que disseram ter conhecimento da súmula, 02 (dois ou 12, 5%) 

não se pronunciaram sobre o conteúdo nela abordado. 

                                                           
3
 Utilizou-se “PM21”, “PM23”... Como forma de representação fictícia dos nomes dos policiais questionados. 
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Ainda sobre conhecimento específico da Súmula Nº 11, buscou-se investigar, se 

houvera ocorrido alguma mudança no serviço policial cotidiano com a sua implementação. 

Sendo que apenas aqueles que disseram ter conhecimento sobre a súmula (16% dos 

questionados) se lançaram a responder a indagação acima, dos quais 44% desse total 

direcionaram suas respostas no sentido de não ter havido mudança no serviço cotidiano 

alegando que:  

 

Negativo, pois na esfera da Polícia Militar é inviável o trabalho sem o uso de 

algemas. Vale ressaltar que esta súmula é meramente burocrática e sua elaboração 

está em desacordo com a realidade do serviço policial (PM59);  

Não. Pelo menos para o serviço policial-militar no qual difere do serviço de outras 

polícias como a PF (PM21). 

 

Interessante ressaltar nessas respostas, pois apresentam justificativas bem distintas 

para o fato de não ter havido mudança no serviço policial. O primeiro, “PM59”, que 

demonstra desaprovação da súmula, por acreditar que apenas acrescentou-se mais burocracia 

no serviço (a justificativa do uso) e que o uso de algemas não se alterou e, ao que parece, usa-

se a algema, normalmente, assim se justifica; e no mesmo sentido caminha o “PM21”, o qual 

de forma mais contundente, sugerindo que a norma visou atingir somente a Polícia Federal, 

dada as características do serviço. É um argumento preocupante, visto que a súmula em 

momento algum faz distinção entre a força policial que deverá obedecê-la, referindo-se a 

qualquer agente ou autoridade estatal que se utiliza desse instrumento, inclusive, indo além, 

chegando a atingir as atividades afetas à autoridade judiciária. 

No entanto, 31% da população investigada afirmaram que sim, que realmente existiram 

mudanças no serviço policial com o advento da súmula, podendo-se destacar as respostas:  

 

Sim, pois o policial ficar mais atencioso quanto ao emprego da algema, porque 

passou a ter consciência com o emprego do item de segurança em muitos casos não 

é necessário (PM16) 

  

Houve uma maior dificuldade para cumprir as prisões (PM88). Inferem-se dessas 

respostas, que os policias que admitem mudança no serviço cotidiano a atribuem a maior dificuldade, 

insegurança e medo em decorrência, primeiramente, ao grau de stress que orbita o momento de 

execução de uma prisão; segundo pela possibilidade de reação inesperada de um cidadão infrator, que, 

muitas vezes possuem um porte físico mais avantajado em relação à autoridade policial. 

Quanto aos demais questionados, 06% não se posicionaram e 19% alegaram poucas 

mudanças, respondendo da seguinte forma:  
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Não, totalmente, pois muitos policiais ainda desconhecem a norma por falta de 

cursos onde ministram esse assunto (PM01);  

Apesar da discussão em termos de Súmula 11, do STF a respeito de sua eficácia, a 

vigência da referida súmula pouco influenciou o serviço policial. Um dos motivos é 

o caráter subjetivo da súmula, deixando a critério do profissional a necessidade do 

uso da algema, e por motivo de segurança. Todas as prisões são feitas com o uso de 

algema. (PM96). 

  

Os que se posicionaram nesse sentido, por seu turno, apresentaram suas justificativas no 

sentido de que a tropa ainda carece de instrução a respeito do assunto ou, ainda, por não conseguirem 

atingir um grau de compreensão sobre o que preceitua a norma, optarem por garantir sua segurança 

aplicando o uso das algemas em todos os casos de prisão em que se deparam. 

Outro fator que muito gerou polêmica e discussão, quando da edição da súmula que trata 

do uso de algemas, diz respeito principalmente à segurança das pessoas envolvidas no momento da 

ação policial de efetivação da prisão e a posterior condução do cidadão infrator da lei. Nessa 

conjuntura, indagou-se a população amostral sobre: até que ponto as limitações ao uso de algemas 

interferem na segurança do preso e do policial? Tendo-se obtido, ao contrário do que se imaginava, 

uma considerável divergência quanto à admissão da necessidade de uso de algemas nas ocorrências. 

Um total de 53% dos policiais defenderam o uso de algemas como requisito necessário para a 

segurança da ação; outros 10% disseram que a algema não interfere na segurança e os demais 36% não 

responderam. 

Esses questionados que defenderam o uso de algemas como elemento de segurança, 

apontaram todos no sentido de que:  

 

A partir do momento em que se restringem as possibilidades do uso de algemas abre 

espaço para o policial não fazer o uso desse instrumento por temer punições, 

acarretando insegurança no desempenho de sua função em razão do 

desconhecimento da legislação referente ao uso de algemas (PM99); 

O uso de algema serve para a segurança do preso e do policial. Essa medida tomada 

pelo STF tem a intenção de beneficiar apenas ricos mas não visa à segurança de 

ninguém (PM80).  

 

Ou seja, se apoiam no argumento de que essa postura imposta pela súmula, engessam as 

possibilidades de ação do policial implicando em risco à segurança tanto do preso e a própria, quanto à 

de terceiros. Em relação aos que seguiram caminho oposto, afirmando que a algema não interfere na 

segurança orientaram-se no sentido de que:  

 

[...] o profissional capacitado tem o discernimento no momento da O.C da real 

necessidade do uso das algemas (PM94).  

 

O que significa dizer, que para esses a segurança pessoal e de terceiros, assim como o 

emprego adequado das algemas, depende da capacidade pessoal de cada profissional no momento da 

O.C (Ocorrência Policial).      
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Súmula Vinculante Nº 11, do STF, que trata do uso excepcional de algemas, é 

mais uma resposta do Estado a sua necessidade e função de regular e defender os interesses 

sociais que reclamam proteção e respeito. Sua edição, no dia 13 de agosto de 2008, provocou 

alterações no mundo jurídico e na forma como as Instituições de Segurança Pública e a 

Justiça, principalmente, irão agir e aplicar a lei.  

Assim, esse estudo aqui apresentado preocupou-se, dentro de uma perspectiva de 

mudança e adaptação à realidade vivida pela sociedade, em investigar, através de 

levantamento bibliográfico sobre o tema e da aplicação de questionários, junto às principais 

Unidades que compõem a PMRN, em que medida a edição dessa norma afetou o serviço 

policial-militar em relação ao emprego de algemas; analisar a finalidade e os motivos do STF 

em editá-la.  

Chegando assim, após a análise dos resultados alcançados, à conclusão de que 

para o policial, após a súmula, a prisão e a condução de um cidadão infrator da lei tornou-se 

ainda mais arriscada e insegura sob o ponto de vista legal (porque corre o risco de ser 

responsabilizado penal, civil e administrativamente) e operacional (porque perde a segurança 

– o policial, o preso e terceiros - e se arrisca a sofrer consequências da possibilidade de reação 

inesperada de um cidadão infrator). O intuito, plausível, de nossa Corte Maior em garantir o 

respeito à dignidade da pessoa humana, à honra e à imagem em decorrência de uma série de 

ataques protagonizados pela Polícia Federal em suas operações, acabou por exceder sua 

competência de aplicador da lei e defensor da constituição, “legislando” e causando 

instabilidade ao serviço policial. 

Além disso, identificou-se outro fator de instabilidade para o policial, que se 

relaciona com a falta de conhecimento legal (inclusive da Súmula Nº11) e técnico em relação 

ao uso de algemas, ocasionado pela precariedade de uma formação continuada nas principais 

unidades da Policial Militar do Rio Grande do Norte, que mais respondem aos chamados 

diários da sociedade e que se utilizam do recurso da algema. 

Enfim, a sociedade evoluiu, e o Estado está tentando acompanhá-la através de 

esforços elogiáveis de suas instituições, mas, infelizmente, nos parece que a gloriosa 

instituição Policial Militar do Estado do Rio Grande do Norte, anda meio esquecida do 

policial que está na ponta de suas ações mais perceptíveis pela sociedade, daqueles que 
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sustentam seu nome e sua gloriosa missão constitucional de Policiamento Ostensivo e da 

Preservação da Ordem Pública.      
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