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TRATO COM PRESO EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA 
ORDEM : 
UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS PARA CONDUÇÃO DE UM PRESO SOB 
CUSTÓDIA, NO CASO DE UMA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO  
  
 

Paulo Ricardo Campos França1 
 
 

 
RESUMO  

O presente estudo se desenvolve sobre o tratamento com um preso em operações de 
Garantia da Lei e da Ordem (GLO), enfatizando o uso de algemas para condução de um preso 
sob custódia, no caso de uma prisão em flagrante delito. Apresenta como escopo a análise das 
legislações que concernem aos procedimentos de execução de prisões, principalmente 
pautados pelo DECRETO Nº 8.858, 2016, a Súmula vinculante 11-STF, de 13 de agosto de 
2008, bem como o Código de Processo Penal Militar (CPPM), 1941. O Estudo se inicia com a 
análise das prisões em flagrante delito e todo o contexto que a cerca, seguindo com uma 
paralela observação sobre o uso de algemas para a condução de um preso sobre custódia, 
esclarecendo a excepcionalidade do ato e a necessidade de justificá-lo. A posteriori, procede 
um estudo crítico sobre o tema, consolidando-o com uma proposta de confecção de Auto de 
Utilização de Algemas, onde são expostos os motivos para justificá-lo. Dessa forma, busca-
se contribuir para o processo de uma prisão em flagrante delito, tornando-o legítimo, além de 
amparar a atividade do agente do Estado. 
  
Palavras-chave: Prisão em Flagrante Delito, Operação de Garantia da Lei e da Ordem, Uso de 

Algemas, Trato com o Preso, Auto de Utilização de Algemas.  
  
 
RESUMEN 

El presente estudio se desarrolla sobre el tratamiento con un preso en operaciones de 
Garantía de la Ley y el Orden (GLO), enfatizando el uso de esposas para guiar a un preso bajo 
custodia, en el caso de un arresto en el acto de cometer un delito. Su alcance es el análisis de 
las leyes que conciernen a los procedimientos para ejecutar prisiones, principalmente guiado 
por el DECRETO No. 8,858, 2016, el precedente vinculante 11-STF, del 13 de agosto de 2008, 
así como el Código de Procedimiento Penal Militar (CPPM) , 1941. El estudio comienza con el 
análisis de las cárceles en flagrante delito y todo el contexto que lo rodea, seguido de una 
observación paralela sobre el uso de esposas para guiar a un preso bajo custodia, aclarando la 
excepcionalidad del acto y la necesidad para justificarlo A posteriori, realice un estudio crítico 
sobre el tema, consolidándolo con una propuesta para crear un término para el uso de 
esposas, donde se expongan los motivos para justificarlo. De esta forma, buscamos contribuir 
al proceso de encarcelamiento en flagrante delito, haciéndolo legítimo, además de apoyar la 
actividad del agente del Estado.  
 
Palabras clave: arresto en delito flagrante, operación de garantía de ley y orden, uso de 

esposas, trato con el prisionero, auto uso de esposas.    

 

 

 

 

                                                 
1 Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) em 2011. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As Forças Armadas, nas últimas décadas, veem participando de forma 

mais sistemática das operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 

missões que são realizadas por ordem exclusiva e expressa do Presidente da 

República, nas situações em que há o esgotamento das forças tradicionais de 

segurança pública, em graves situações de perturbação da ordem. 

 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 
qualquer destes, da lei e da ordem. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
1988, Art. 142). 

A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por 
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de 
acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da 
República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 97, 1999, Art. 15, § 2º) 

 

Ao cumprir as missões de Garantia da Lei e da Ordem, o militar do 

Exército se investe do poder de polícia, atuando de forma ostensiva e, por 

vezes, repressiva, quando necessário. 

 

Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e 
da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, porque esgotados os 
instrumentos a isso previstos no art. 144 da Constituição, lhes 
incumbirá, sempre que se faça necessário, desenvolver as ações de 
polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou 
repressiva, que se incluem na competência, constitucional e legal, 
das Polícias Militares, observados os termos e limites impostos, a 
estas últimas, pelo ordenamento jurídico. (DECRETO LEI Nº 3.897, 
2001, Art. 3º). 

 

Nesses tipos de operações, prisões são realizadas, principalmente numa 

situação de crime em flagrante delito, e medidas necessitam ser tomadas de 

forma correta, com a finalidade de amparar os responsáveis por esse processo. 

Faz-se necessário, então, a criação de diretrizes que pautem o trato com o 

preso nessas operações e regulem essa prática comum, haja vista que o militar 

deve ser um fiel cumpridor da lei, já dizia o Cel Carlos Alberto Brilhante Ustra 

“Os presos tiveram vários motivos para dizer que foram torturados: para negar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art144
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as confissões, por medo de represálias, com fins eleitoreiros e até visando 

indenizações.” e “Agi com a consciência tranquila. Nunca ocultei cadáver. 

Sempre agi dentro da lei”. Porém, quando o assunto é prisão, custódia de 

preso e consequentemente seus direitos e deveres, nos deparamos nas 

Organizações Militares com muitas dúvidas e com pouco pessoal preparado e 

formado para tratar dessa questão. 

 

“Art. 38 – O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda 
da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua 
integridade física e moral”. DECRETO LEI Nº 2.848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940 (Código Penal) 

 

A finalidade desse trabalho teve início quando, ao assumir a Segunda 

Seção e o Comando do Pelotão de Investigação Criminal (PIC), do 4º Batalhão 

de Polícia do Exército, nos anos de 2014 e 2015, a dúdida do trato com um 

preso sob custódia, tornou-se mais frequente, principalmente na necessidade e 

consequências do uso de algemas, após uma prisão em flagrante delito. 

1.1 PROBLEMA 

Com base no que foi descrito acima é possível alcançar o seguinte 

questionamento: Como deve ser o tratamento com um preso sob custódia no 

tocante ao uso de algemas, quais as situações que justificam esse ato de 

excepcionalidade? Como essa excepcionalidade deve ser descrita em um 

termo de algemamento de forma a amparar o executante do ato? 

Para alcançar a resposta desse questionamento foram realizadas 

consultas às legislações vigentes, livros, rede mundial de computadores, além 

da experiência durante dois anos como gestor de uma estrutura militar 

prisional.  

Ainda nesse contexto observa-se a importância do tema apresentado, 

uma vez que, atualmente, cresce a participação do Exército Brasileiro nas 

operações de garantia da lei e da ordem, situação na qual os militares 

possuem poder de polícia e, por diversas vezes, necessitam realizar uma 

prisão em flagrante delito. Após a prisão, comumente ocorre o algemanento do 

suspeito, porém a dúvida sobre a legalidade do seu uso e amparo é constante.  

Dessa maneira, o presente artigo tem por finalidade apresentar, por 

meio de pesquisa de campo, documental e questionário, as causas que 
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justificam a excepcionalidade do uso de algemas, bem como a necessidade de 

confecção de um documento que formalize e ampare esse processo. Ressalta-

se que este trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas sim, servir 

de consulta para eventuais instruções e confecção de documentação. 

1.2 OBJETIVOS 

Esse estudo tem como objetivo geral determinar a importância da 

confecção de um documento, auto de utilização de algemas, que ampare o uso 

de algemas, informando as causas que justifiquem a excepcionalidade do ato, 

após a realização de uma prisão em flagrante delito. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Entender o poder de polícia que envolve o militar do Exército durante 

uma operação de garantia da lei e da ordem, assim como se 

desenvolve uma prisão em flagrante delito.  

b) Identificar o público envolvido nas operações de garantia da lei e da 

ordem, responsável por realizar prisões em flagrante delito e 

condução de um preso sob custódia.  

c) Determinar as causas que justificam a excepcionalidade do uso de 

algemas para condução de um preso sob custódia. 

d) Identificar a importância da confecção de um documento, auto de 

utilização de algemas, que ampare o uso de algemas por parte de 

um condutor militar. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A presente pesquisa se justifica em virtude da crescente participação dos 

militares em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e as 

consequências de sua atuação. Nesse tipo de operação, o militar está exposto 

a várias situações, e entre elas, a realização de uma prisão em flagrante delito 

e a posterior condução do preso sob custódia até a autoridade competente. No 

ato da prisão o algemamento do preso pode acontecer ou não, haja vista a sua 

real necessidade, por isso cresce a importância de conhecer a legislação e as 

causas que justificam essa excepcionalidade. 
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No atual contexto nacional, o Exército Brasileiro deve buscar agir de 

forma transparente e responsável, principalmente em suas relações que 

interajam diretamente com a sociedade civil, desta forma, torna-se 

imprescindível a aplicação correta dos dispositivos legais; 

Acredita-se que instruções devem ser ministradas aos quadros, 

principalmente aos comandantes de fração, mostrando as causas que 

justificam o algemamento e apresentando os dispositivos legais, bem como 

mostrando a importância da confecção de um documento que ampare o militar 

por ter tomado essa decisão. O ato falho de um algemamento pode gerar 

responsabilidades disciplinar, civil e penal do agente, ou até a nulidade da 

prisão; 

O uso legítimo de algemas não é arbitrário, sendo de natureza 

excepcional, a ser adotado nos casos e com as finalidades de impedir, prevenir 

ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, desde que haja fundada 

suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e para evitar 

agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si 

mesmo. (CARMEN LÚCIA, 2006) 

O trabalho pretende, então, abastecer as Organizações Militares de 

conhecimento acerca da necessidade de confecção de um documento que 

justifique a excepcionalidade do uso de algemas para condução de um preso 

sob custódia, servindo de pressuposto teórico para outros estudos que sigam 

nesta mesma linha de pesquisa. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução 

para o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e 

fichamento das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, 

principalmente, os conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências 

numéricas obtidas por meio dos questionários e entrevistas foram 

fundamentais para a compreensão das necessidades dos militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, 

através da  coleta de dados que será realizada por meio de consulta a 

legislação, biografias e decisões judiciais, bem como as boas práticas 
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aplicadas. Serão também consultados relatórios de operações, artigos 

científicos e a rede mundial de computadores, com ênfase nas publicações e 

notícias de fontes oficiais relacionadas diretamente com o assunto, seguida de 

questionário para uma amostra com vivência profissional relevante sobre o 

assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão literária foi realizada com o objetivo de reunir normais e 

legislações para expor conceitos, abordando descritiva e sucintamente, dentro 

daquilo que interessa ao presente trabalho, os vários pontos de alicerce que 

fundamentam o agir do poder coercitivo. 

Dito isso e somada a finalidade de orientar o entendimento do assunto 

abordado no presente trabalho, é de suma importância o conhecimento de 

alguns conceitos e princípios básicos que nortearão, a partir desse momento, a 

compreensão geral sobre o prosseguimento do trabalho e o seu resultado – 

solução prática.  

Desta forma, começaremos analisando a prisão em flagrante delito. No 

processo penal brasileiro podemos identificar as chamadas prisões cautelares, 

que são constrições de liberdade, as quais ocorrem de forma não-definitiva, ou 

seja, que não são resultados de uma decisão condenatória transitada em 

julgado. Em suma, podemos verificar como as principais prisões cautelares a 

prisão temporária, a prisão em flagrante e a prisão preventiva (NUCCI, 2014). 

A prisão em flagrante, descrita entre os artigos 301 e 310 do CPP, pode 

ser realizada por qualquer pessoa quando alguém for encontrado em flagrante 

delito. Ressalte-se que o dispositivo legal foi enfático no sentido de que 

“qualquer do povo poderá” enquanto “as autoridades policiais e seus agentes 

deverão”, expressando que a faculdade do cidadão seria dever da polícia e por 

consequente do militar participante de uma operação de Garantia da Lei e da 

Ordem e possuidor do poder de polícia. 

 

“Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 
a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10653461/artigo-301-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10652455/artigo-310-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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direitos individuais ou coletivos. (Código Tributário Nacional, 1966, Art 
78.) 

 

De acordo com Nucci (2014), a prisão em flagrante possui natureza 

administrativa e é realizada no instante em que se desenvolve ou se encerra 

uma infração penal, a qual pode ser crime ou contravenção penal. 

 

Considera-se em flagrante delito quem: 
 I - está cometendo a infração penal; 
 II - acaba de cometê-la; 
 III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo                                          
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser 
autor da infração; 
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser ele autor da infração. (DECRETO LEI 
Nº 3.689, 1941, Art. 302) 

 

O Militar, ao realizar uma prisão em flagrante delito durante uma 

operação de GLO, deve tomar a decisão de realizar o algemamento ou não do 

preso em questão. Para tal, deve levar em conta o princípio da razoabilidade, o 

qual é voltado especialmente para o controle dos atos administrativos, em 

especial aqueles ditos discricionários, onde a lei dá duas ou mais opções 

válidas ao administrador, usar ou não as algemas. Se o militar toma uma 

decisão destituída de razoabilidade ou coerência, tal será ilegítima, ainda que 

dentro da lei. Em obediência a esse mandamento, as decisões têm de ser 

fundamentadas adequadamente, fatos relevantes devem ser levados em conta, 

e devem sobretudo, guardar proporção entre os meios e os fins a que se 

destinam.  

 

1º O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja 
perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e de modo algum 
será permitido, nos presos a que se refere o art. 242. (CPPM, 1969, 
Art. 234) 
 

Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em 
flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e 
as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários 
para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará 
auto subscrito também por duas testemunhas. 

Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas 

durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização 
do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres 
durante o período de puerpério imediato. (Redação dada pela Lei nº 
13.434, de 2017) (CPP, 1941, Art 292) 
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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 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. 
(Súmula vinculante 11-STF, de 13 de agosto de 2008) 
 
 
Art. 1º O emprego de algemas observará o disposto neste Decreto e 
terá como diretrizes: 

I - o inciso III do caput do art. 1º e o inciso III do caput do 
art. 5º da Constituição, que dispõem sobre a proteção e a promoção 
da dignidade da pessoa humana e sobre a proibição de submissão 
ao tratamento desumano e degradante; 

II - a Resolução no 2010/16, de 22 de julho de 2010, das Nações 
Unidas sobre o tratamento de mulheres presas e medidas não 
privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de 
Bangkok); e 

III - o Pacto de San José da Costa Rica, que determina o tratamento 
humanitário dos presos e, em especial, das mulheres em condição 
de vulnerabilidade. 

Art. 2º É permitido o emprego de algemas apenas em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade 
física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, 
justificada a sua excepcionalidade por escrito. 

Art. 3º É vedado emprego de algemas em mulheres presas em 
qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o 
trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional 
e a unidade hospitalar e após o parto, durante o período em que se 
encontrar hospitalizada.(DECRETO Nº 8.858, 2016) 

Haja vista o amparo legal acima descrito, chega-se à conclusão que o 

uso de algemas após a realização de uma prisão não é uma regra geral, pelo 

contrário, trata-se de uma excepcionalidade para os casos de resistência, 

fundado receio de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia, por parte 

do preso ou de terceiros. Dessa forma, tomada a decisão pelo algemamento, o 

militar responsável deve impreterivelmente realizar o auto de utilização de 

algemas, justificando a excepcionalidade com uma das três causas. 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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  a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados ao 

emprego de algemas após a realização de uma prisão, bem como a 

necessidade de confecção de um auto de utilização de algemas que o ampare;  

- Leis, decretos, resoluções e publicações brasileiras, que tratam do uso 

de algemas; 

- Estudos qualitativos sobre uso de algemas e suas consequências  

b. Critério de exclusão: 

- Leis, decretos, resoluções e publicações que sofreram modificações ou 

foram revogadas; 

- Estudos cujo foco seja estritamente a utilização de algemas fora do 

contexto de condução após a realização de uma prisão em flagrante delito.  

 

2.2 COLETA DE DADOS  

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados via uma entrevista e 

um questionário, ambos exploratórios, além dos documentos adquiridos. 

 

 

2.2.1 Entrevistas  

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução:  

 

Nome  Justificativa  

Calebe Oliveira Bezerra do 
Nascimento– 1º Ten EB 

Adjunto da Assessoria de Apoio para 
Assuntos Jurídicos do Comando Militar 
do Norte. 

Vitor Okano do Nascimento – 
Delegado da Policia Civil do Maranhão 

Delegado Plantonista do Grupo Especial 
de Atendimento a Local de Crime do 
Departamento de Homicídios da Capital 
da Superintendência de Investigação de 
Homicídios e Proteção à Pessoa.  

Rafael Campos França – Cap EB Experiência na Intervenção Federal no 
estado do Rio de Janeiro. 

Quadro 01 – Quadro de Especialistas entrevistados. 
Fonte: o autor.  
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2.2.2 Questionário 

 

INSTRUMENTO AMOSTRA 
PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

Questionário 

Militares do EB em geral, com foco naqueles 

que participaram de Operações da Garantia 

da Lei e da Ordem e realizaram ou 

presenciaram uma prisão em flagrante 

delito. 

Maio a Agosto 

de 2020 

Quadro 02 – Quadro de Amostra questionada. 
Fonte: o autor.  

 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares que 

participaram ou participam de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, não 

se limitando a esses somente. Buscou entender o que outros militares da Força 

pensam sobre o assunto. Podendo haver contribuições de militares de outras 

Forças Armadas ou Auxiliares, nacionais ou internacionais, que interagem com 

presos e a situação do algemamento. 

O escalão abrange desde as praças, no nível tático da ponta da linha em 

ação, passando pelos oficias subalternos e intermediários. 

A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas pelos 

itens do questionário, buscou-se atingir uma amostragem significativamente 

relevante e de volume, principalmente aqueles que estão na execução 

propriamente dita, tendo em vista o nível funcional exercido pelo militar. Como 

a abordagem da pesquisa é de cunho quantitativo, o resultado dos 

questionários servirá como fonte de consulta, para que a fundamentação do 

resultado final seja mais conclusiva e confiável possível. 

Logo, utilizamos como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e 

erro amostral (desconhecimento) de 10%. Assim, a amostra dimensionada 

como ideal (nideal) foi de 100. 

Nesse sentido, a amostra dimensionada atingiu a marca acima do ideal 

de 100 (cem) para cada pergunta e mais 32 (trinta e duas) complementações 

relevantes. A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de 

maneira a não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por 

episódios específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu 

de forma direta (pessoalmente) ou indireta (correio eletrônico) para atender os 

requisitos.  
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O efetivo acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal prevista 

(nideal=100), utilizando-se como N o valor de 100 militares, considerando 

aproximadamente o efetivo previsto de uma Companhia de Infantaria, de forma 

heterogênea. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma 

direta (pessoalmente) ou indireta (e-mail e outros aplicativos da internet). 

Realizamos o pré–teste com 03 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que participaram de Operações de GLO e 

serviram em Organizações Militares de Polícia do Exército, atendendo aos pré-

requisitos para integrar a amostra proposta no estudo, a fim de identificar a 

probabilidade de falhas ou incoerências no instrumento de coleta de dados 

empregado. Ao final, o pré-teste fora retificado e, após isso, seguiu-se para a 

distribuição da amostragem. 

 

3   RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Dessa forma, utilizando-se dos dados obtidos no Gráfico 01, fechamos o 

universo daqueles que responderam o questionário. 

                

Gráfico 01 – Universo das respostas. 
Fonte: o autor. 
 
Do universo apresentado, verificamos que, segundo o Gráfico 02, 

56,3%, participaram de operações na faixa de fronteira, local onde as Forças 

Armadas possuem poder de polícia e executam prisões, tendo a necessidade 

de realizar, muitas das vezes, o algemamento. Ainda, 14,6% participaram da 

Operação Arcanjo (Pacificação do Complexo do Alemão/Rio de Janeior-RJ), 

42,7% de operações nas greves da Polícia Militar e Civil de diversos Estados, 

20,4% da Operação de Pacificação do Complexo da Maré/Rio de Janeiro-RJ, 

17,5% da Intervenção Federal no Rio de Janeiro-RJ e outros, 
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aproximadamente 20% do total, em demais operações com características 

semelhantes. Apenas 4,9% do universo não participou de qualquer operação 

que envolvesse a Garantia da Lei e da Ordem, o que nos revela a grande 

importância do conhecimento nesse tipo de atividade, traduzindo a nova 

realidade do Exército.  

 

Gráfico 02 – Experiências em operações reais de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 
 
O Gráfico 03 busca identificar qual a função exercida pelos militares 

durante as operações, sendo a maioria do universo, representado por 47,6%, 

Comandante de Pelotão, outros 12,6% Comandante de Companhia, e 36,9% 

Comandante de Grupo de Combate. Ainda assim, em torno de 25%, 

assumiram outras diversas funções, que podem ser observadas no Gráfico 03. 

Desse item, podemos concluir que a grande maioria dos envolvidos pertencem 

ao universo da Companhia de Fuzileiros, o que nos revela a importância do 

adestramento no âmbito da SU, chegando até os comandantes de fração mais 

modernos, os sargentos e cabos, que por muitas vezes são os mais antigos à 

frente de suas frações e necessitam tomar decisões corretas.  
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              Gráfico 03 – Funções exercidas nas operações citadas no gráfico 2. 

     Fonte: o autor. 
 
A partir do Gráfico 04 podemos identificar a quantidade de militares que, 

durante as operações de GLO ou com características semelhantes, efetuaram 

uma prisão em flagrante delito ou presenciaram tal situação, levando em conta 

que esse tipo de prisão é realizada no instante em que se desenvolve ou se 

encerra uma infração penal, quer seja uma contravenção penal ou um crime. 

Desse modo podemos observar que aproximadamente 80% do universo da 

pesquisa estavam presentes no momento de uma prisão, ou comandando uma 

fração ou fazendo parte dela, devendo assegurar ações legitimas. 

 

          Gráfico 04 – Quantidade de militares que executaram, prisões durante as operações        
que participaram, ou presenciaram tal fato.  
            Fonte: o autor. 
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Levando em conta a resposta representada no Gráfico 4, sobre prisões 

em flagrante delito, foi perguntado os motivos pelos quais tais prisões foram 

efetuadas. Dessa forma, observou-se que a maioria está relacionada ao tráfico 

de drogas com 49,4% do total, seguido por desacato de autoridade com 37,3%, 

posse ilegal de arma 34,9% e roubo/furto somando aproximadamente 23%.  

           Gráfico 05 – Motivos pelos quais foram realizadas as prisões. 

Fonte: o autor. 
 
No gráfico 6 podemos observar os motivos pelos quais os comandantes 

de fração tomaram a decisão de realizar o algemamento do preso em flagrante 

delito. De acordo com Súmula vinculante 11-STF e DECRETO Nº 8.858, a 

resistência (38,7%), fundado receio de fuga (53,3) e o perigo à integridade 

física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros (62,7%) são as 

causas que justificam o uso das algemas, tratando tal ato como uma 

excepcionalidade. Porém, em torno de 10% dos envolvidos na pesquisa 

realizaram o algemamento do preso sem nenhum dos motivos relacionados 

acima, o que poderia, dessa forma, gerar uma responsabilidade disciplinar, civil 

e penal para o agente do estado, além da nulidade da prisão.  
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Gráfico 06 – Motivos pelos quais foi realizado o algemamento para a condução do 
preso em flagrante delito.  

Fonte: o autor. 
 

O Gráfico 7 nos mostra outras situações nas quais houve a necessidade 

do uso de algemas sem ser uma prisão em flagrante delito. Quase 90% dos 

envolvidos na pesquisa também tiveram que algemar o preso para realizar seu 

transporte ou em cumprimento de um mandato judicial. Porém, deve-se se 

ressaltar que tanto nessas situações, como na prisão em flagrante delito, ou 

em outras, o uso de algemas é uma excepcionalidade e deve ser justificada de 

acordo com os motivos expostos no gráfico 6.  

          Gráfico 07 – Outras situações nas quais foi realizado o algemamento para a condução 

do preso sob custódia que não seja uma prisão em flagrante delito.  

Fonte: o autor. 
 

O gráfico 8 representa a quantidade de militares que necessitaram fazer 

o uso das algemas e que redigiram algum termo/documento que o justificasse. 
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57,1% do universo da pesquisa, maioria, não redigiu nenhum documento para 

a autoridade competente que justificasse, com qualquer um dos motivos 

representados no gráfico 6, o algemamento. Tal falta, pode gerar várias 

consequências para o militar responsável, além da nulidade da prisão em tela.   

 

                 Gráfico 08 – Quantidade de militares que redigiram algum documento/termo que 

justificasse o uso das algemas.  

     Fonte: o autor. 

 

O Gráfico 9 representa o nível de conhecimento que os militares julgam 

possuir sobre uso de algemas para condução de presos autuados em 

flagrante delito durante uma operação de garantia da lei e da ordem, e a 

consequente confecção de um documento que justifique a excepcionalidade. 

A grande maioria julga possuir um conhecimento parcial sobre o tema (66,3) 

ou nenhum (9,2%), o que nos leva a refletir sobre a importância do tema em 

questão, já que toda uma operação pode ser invalidada, caso não sejam 

observados todos os detalhes de uma prisão, algemamento e, por 

conseguinte a confecção do termo que o justifique.  

 

 

                  Gráfico 09 – Nível de conhecimento que os militares julgam ter dentro do contexto 

do uso de algemas para condução de presos autuados em flagrante delito durante uma 
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operação de garantia da lei e da ordem, e a consequente confecção de um documento que 

justifique a excepcionalidade.  

      Fonte: o autor. 

 

O gráfico 10 representa a quantidade de militares que tiveram instruções 

específicas sobre o tema do uso de algemas para condução de presos 

autuados em flagrante delito durante uma operação de garantia da lei e da 

ordem e a consequente confecção de um documento que justifique a 

excepcionalidade. Aproximadamente 40% dos militares, que responderam à 

pesquisam, participaram das diversas operações, onde realizaram prisões e 

necessitam fazer o uso de algemas, porém não tiveram qualquer instrução 

que abordasse o assunto.  

 

 

                  Gráfico 10 – Quantidade de militares que tiveram instrução de quadros específica 

dentro do contexto do uso de algemas para condução de presos autuados em flagrante delito 

durante uma operação de garantia da lei e da ordem e a consequente confecção de um 

documento que justifique a excepcionalidade.  

      Fonte: o autor. 

 

Ao final do questionário foi dado um espaço ao militar para expor alguma 

outra consideração sobre o estudo, trazendo fatos ou ideias. Dentre as ideias 

trazidas está a de inclusão de uma instrução sobre o tema durante o período 

da CTTEP, ou que essa instrução possa ser ministrada aos quadros, como 

forma de reciclagem/reforço, pois alguns relataram que tal assunto na maioria 

das vezes somente é colocado em pauta momentos antes das operações, 

quando são repassadas as regras de enganjamento. Porém, pelo que já foi 

mostrado anteriormente no gráfico 7, existem outras inúmeras situações onde 

se necessita fazer o uso de algemas e, por conseguinte a escrituração do Auto 
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de Utilização de Algemas. Ainda assim, outras opiniões foram passadas, dentre 

elas: 

- “A Súmula Vinculante Número 11-STF é mal interpretada por alguns, 

achando que ela proíbe o uso de algemas e não é por aí, ela cobra que 

algemar não é uma regra e por isso deve ser justificado com fundamentação” 

- “O uso de algemas em situações de aplicação de prisão em Flagrante 

Delito não é um mero capricho ou vontade insidiosa de tortura, ela é uma 

necessidade de preservação da incolumidade e integridade do preso, assim 

como seu condutor” 

- “Tema extremamente pertinente e não me recordo de conduzir nenhum 

termo de uso de uso de algema para caso houvesse necessidade, tampouco vi 

alguém ter a preocupação de fazê-lo”  

- “Acredito que cada vez mais a Força Terrestre tem sido empregada em 

ações de GLO e este assunto necessita ser melhor abordado a fim de dar um 

respaldo para as ações na ponta da linha” 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A crescente participação do Exército Brasileiro em operações para a 

Garantia da Lei e da Ordem vem aumentando a importância do tema tratado 

nesse trabalho, haja vista a necessidade constate de legitimidade em todos os 

atos praticados. O trato com o preso deve ser totalmente impessoal e 

amparado no que rege a nossa legislação. 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início do 

presente trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao 

pretendido, ampliando a compreensão sobre a necessidade de se justificar o 

uso das algemas para a condução de um preso, quer seja, após praticar um 

crime em flagrante delito, ou cumprindo um mandato judicial, transporte, entre 

outros.  

A revisão da literatura, possibilitou concluir que a legislação vigente nos 

mostra que o uso das algemas é algo excepcional, não obrigatório e que seus 

motivos devem ser expostos em um documento escrito que o justifique, o qual 

será anexado ao Auto de Prisão em Flagrante Delito, ou inquérito policial pela 

autoridade competente. 
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         Dessa forma, entende-se que o agente público, na figura do militar em 

serviço numa Operação de Garantia da Lei e da Ordem, deve estar preparado 

para tal situação, conhecendo os direitos do preso e os seus deveres.   

  Assim sendo, pode-se concluir que, com base na pesquisa realizada, o 

Auto de Utilização de Algemas deve ser escriturado todas as vezes que houver 

a necessidade do algemamento, no qual deve constar o motivo que justifique 

seu uso, quer seja nos casos de resistência, fundado receio de fuga ou de 

perigo a integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 

além do nome e assinatura da autoridade que efetuou a prisão, o responsável 

pela condução e de duas testemunhas que atestem o ocorrido. Dessa forma o 

agente público se previne de responsabilidades disciplinar, civil e penal e evita 

a nulidade da prisão ou do ato processual. Não obstante, pode-se observar que 

parte considerável dos entrevistados julgou não possuir conhecimento 

adequado sobre o tema e que por vezes efetuou o algemamento e não 

confeccionou o Auto de Utilização de Algemas, o que nos faz concluir também 

que tal assunto deve ser mais bem abordado pelas OMs, quer seja em 

instruções de quadros, ou na fase da CTTEP. Outro ponto que deve ser 

evidenciado é que não somente em Operações de GLO acontecem prisões e, 

por conseguinte a possibilidade do uso de algemas e da confecção do Auto de 

Utilização de Algemas, outras diversas situações podem precisar de tal 

processo, o que nos leva enfatizar mais uma vez a necessidade de uma 

orientação constante aos militares envolvidos. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO À AMOSTRA SELECIONADA 
ACERCA DO TRATO COM PRESO EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI 
E DA ORDEM, VISANDO A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS PARA CONDUÇÃO 
DE UM PRESO SOB CUSTÓDIA, NO CASO DE UMA PRISÃO EM 
FLAGRANTE DELITO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em 
Ciências Militares do Cap Inf Paulo Ricardo Campos França, cujo tema é: 
Trato com preso em operações de garantia da lei e da ordem: Utilização de 
algemas para a condução de um preso sob custódia, no caso de uma prisão 
em flagrante delito. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 
demonstrar a necessidade, do público envolvido, de conhecimento sobre o 
tema, principalmente no tocante a confecção de um documento que justifique a 
utilização de algemas, além de fornecer uma fonte de consulta específica para 
montagem de documentações e instruções para os quadros. 

A fim de entender o nível de conhecimento sobre o assunto, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente 
possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando 
assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Paulo Ricardo Campos França (Capitão de Infantaria – AMAN 2011) 

Celular: (81) 99989-1856 

E-mail: tenpaulofrancape@gmail.com  
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu posto/graduação atual? 

(   ) Cap        (   ) Ten (   ) Sgt   (   ) Cb 

 
2. Qual é a sua experiência em operações reais de Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO)? 

(   ) Op Arcanjo (Pacificação Complexo do Alemão e da Penha – RJ) 

(   ) Greve da Polícia Militar/Civil  
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(   ) Operações na Faixa de Fronteira 

(   ) Operação no Complexo da Maré – Rio de Janeiro 

(   ) Intervenção Federal no Rio de Janeiro – RJ – Operação de Pacificação  

(   ) Outras: _________________________________________________  

(   ) Nenhuma. 

 
3. Qual (is) função (ões) exerceu nas operações acima citadas? 

(   ) Comandante de fração Operacional: Cia Fuz 

(   ) Comandante de fração Operacional: Cmt Pel 

(   ) Comandante de fração Operacional: Cmt GC 

(   ) Comandante de fração Operacional: Cmt de Esquadra 

(   ) Outras: ___________________________________________________ 
 
 

ASPECTOS OPERACIONAIS 

 
4. Levando em consideração que uma prisão em flagrante delito é realizada 

no instante em que se desenvolve ou se encerra uma infração penal, quer 
seja uma contravenção penal ou um crime, pergunto se o Sr., nas 
operações de GLO que participou, já efetuou esse tipo de prisão ou já 
presenciou tal situação? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

5.  Com base na resposta anterior, em caso afirmativo, por qual motivo foi 
realizada a prisão? 
     (   ) Desacato de Autoridade 
     (   ) Tráfico de drogas 
     (   )  Roubo 
     (   )  Furto 
     (   ) Posse/porte ilegal de arma de fogo   
     (   ) Outros  

   
6. Na situação do flagrante delito do questionamento anterior, houve a 

necessidade de fazer uso de algemas para condução do preso em 
questão? Se sim qual seria o motivo? 

(   ) Resistência 

(   ) Fundado receio de fulga 

(   ) Perigo a integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou 
de terceiros 

(   ) Sem nenhum dos motivos acima 

(   ) Outro: 
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7. Ainda dentro do contexto, o Sr já participou de alguma outra situação, que 
não seja um flagrante delito,  na qual necessitou fazer o uso de algemas 
para conduzir um preso sob custódia? Caso afirmativo, qual seria essa 
situação? 

(   ) Transporte de presos 

           (   )  Cumprimento de mandato judicial 

           (   ) Outro 

 
8. Após realizar o algemamento do preso e sua consequente condução, o Sr 

redigiu algum documento/termo para a autoridade competente que 
justificasse tal procedimento? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
9. Dentro do contexto do uso de algemas para condução de presos autuados 

em flagrante delito durante uma operação de garantia da lei e da ordem, e a 
consequente confecção de um documento que justifique a 
excepcionalidade, qual o nível de conhecimento o Sr acredita possuir sobre 
esse tema? 

          (   ) Total conhecimento sobre o tema 

          (   ) Parcial conhecimento sobre o tema 

          (   ) Nenhum conhecimento sobre o tema 

 
10.  Fora da situação de cursos e estágios, O Sr. já teve alguma instrução de    

quadros específica dentro do contexto do uso de algemas para condução  
de presos autuados em flagrante delito durante uma operação de garantia 
da lei e da ordem e a consequente confecção de um documento que 
justifique a excepcionalidade.  

(   ) Sim  

(   ) Não 

 
11.  O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 
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ANEXO A: Solução Prática 
 

 
Esta pesquisa concluiu que, de acordo com a legislação vigente, o uso 

das algemas é algo excepcional, que pode ser efetivado após uma prisão, ou 

em qualquer ato de condução de presos, não é obrigatório, e em caso de 

necessidade, devem ter seus motivos expostos em um documento escrito que 

os justifiquem. O Auto de Utilização de Algemas deve ser bem fundamentado, 

tendo como base, principalmente, a Súmula vinculante 11 – STF, de 13 de 

agosto de 2008, constando as seguintes informações: 

- O motivo que justifique seu uso, quer seja nos casos de resistência, 

fundado receio de fuga ou de perigo a integridade física própria ou alheia, por 

parte do preso ou de terceiros;  

- Nome e assinatura da autoridade que efetuou a prisão;  

- Nome e assinatura do responsável pela condução do preso; 

- Nome e assinatura de duas testemunhas que atestem o ocorrido. 

Dessa forma o agente público se previne de responsabilidades 

disciplinar, civil e penal e evita a nulidade da prisão ou do ato processual. 

 


