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Constituição coloca polícia 
OMEZIO PONTES 

Antes mesmo da promulgação da Constituição, em outu-
bmpassado, muitos policiais e delegados já alertavam pa
ra as restrições que ela criaria para a polícia, indicando 
como principal prejudicado o próprio cidadão. Veio o pri
meiro mês de vigência da nova Carta e com ele a greve da 
polícia Civil que, juntos, sâo alguns dos f atores que contri
buíram para um recrudescimento dos furtos de carros e 
residências, de acordo com o entendimento do próprio se-
eMârio de Segurança, João Brochado. Ele garante que as 
obtenções para averiguação continuarão a serem feitas, 
mas seus comandados — os delegados — não dão mostras 
de muita disposição para esta transgressão da lei. No caso 
^ .mandados de busca e apreensão — antes expedidos por 
Smiquer delegado e hoje da competência exclusiva dos 
jukes — têm aparecido alguns fatos pitorescos, como o de 
um comerciante que decidiu nâo esperar pelos trâmites 
$pfe polícia e Justiça e agiu por conta própria, indo á casa 
dpjíidfão e resgatando seus objetos furtados. 

' Vamos continuar detendo 
Indivíduos suspeitos para 
averiguação, pois, do con
trário, a polícia pode até 

p$rar de trabalhar". A afirmação 
eLífosecretárip de Segurança Pú
blica;, coronel João Brochado, que 
ressalta nâo estar querendo, ao 
agir assim, entrar em confronto ou 
simplesmente desobedecer à Cons
tituição promulgada há um mês 
qufr diz que um cidadão só pode ser 
detido em flagrante ou com ordem 
de prisão expedida pela Justiça. 
"S«'tíma equipe de ronda da PM 
eSSÊentrar uià meliante na rua em 
atitude suspeita tem que levá-lo 
paia a delegacia", exemplifica 
Jo*B<Broehâdo. 

O^eCretário de Segurança admi
te que a maioria dós delegados ain
da hão está tendo coragem de "a-
tropeTài»»' algumas leis, mas enten
de o "atropelo" como única saída 
pwr* a polícia continuar atuando 
"TM ruim <iuantó aquele que atro
pela-algumas leis é o policial omis
so", defende tfoâo Brochado, 
acrescentando que a policia ainda 

está numa fase de adaptação às no
vas leis. "Tem muita gente até 
com receio de trabalhar e a única 
forma de resolvermos isso ê mu
dando a cabeça do policial". 

ENTROSAMENTO 

No caso das buscas e apreensões 
em residências o secretário de Se
gurança garante que está sendo 
obedecido o que determina a Cons
tituição — só através de mandado 
Judicial —. e não vê esta mudança 
como um entrave para o trabalho 
policial. "Encaro este novo siste
ma até como propicio ao desenvol
vimento do trabalho da polícia, que 
não começará mais pela busca e 
apreensão, mas sim por provas 
técnicas", diz João Brochado. Ele 
ressalta que Já está havendo um 
perfeito entrosamento entre a Jus
tiça e a Polícia do DF. 

Neste esquema de "entrosar pa
ra não encalhar" a Secretaria de 
Segurança e o Tribunal de Justiça 
confeccionaram um formulário pa
drão para mandado de busca e 

DELEGADOS 

apreensão, distribuído em todas as 
27 delegacias do DF. O formulário, 

• entende o secretário, facilitará o 
trabalho dos delegados, que deve
rão apenas preenchê-lo e levá-lo ao 
Juiz de plantão assinar. "E claro 
que para fazer o pedido a autorida
de policial deverá fundamentá-lo 
com boas provas, pois o ato de en
trar na residência de um cidadão é 
coisa séria", destaca. 

Através de um computador ins
talado em seu gabinete, o secretá
rio acompanha, estatisticamente, 
a evolução mensal dos índices de 
criminalidade em Brasília e nâo se 
incomoda em admitir que mês pas
sado houve um recrudescimento 
nas ocorrências de furtos em resi
dências e de veículos. Entretanto, 
João Brochado lembra que há vá
rios anos os meses de outubro e de
zembro são marcados pelo aumen
to-desses dois tipos de ocorrências, 
mas não afasta a possibilidade des
se recrudescimento ser reflexo da 
nova Constituição. 

— As novas leis devem ter agido 
psicologicamente nos bandidos, 
principalmente os ladrões de auto
móveis, que sâo bem estruturados 
e instruídos por advogados. Além 
disso, convivemos com dias de In
certezas e temor por parte dos de
legados, que somados com a greve 
da Políeia Civil e a dos funciona- > 
rios públicos, para onde temos 
mandado quase mil homens diaria
mente, contribuíram para estimu
lar a ação dos marginais — explica 
o coronel João Brochado. 

O fato de os delegados não pode
rem mais iniciar processos de ca- i 
sos de acidentes de trânsito e con- } 
travenções — como porte de arma / 
ou Jogo do bicho — é visto por João | 
Brochado como um desafogo para* 
os serviços da policia. "Quem pas
sou a ter mais trabalho foram os . 
promotores de Justiça", entende o \ 
secretário, admitindo que, no caso f 
das contravenções, ainda pairam ' 
algumas dúvidas sobre como o de-
legado deve proceder, mesmo em , 
casos de flagrante. 
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A indústria da culpa abre falência 
Se o desembargador do Tribunal 

de Justiça e o próprio secretário de 
Segurança não vêem como proble
ma à exclusividade para os juízes 
em expedir mandados de busca e 
apreensão, o mesmo nâo acontece 
com os delegados, que antigamen
te também podiam assinar o docu
mento. "A chave da investigação é 
o imediatismo e a demora na con
cessão desse mandado poderá difi
cultar nosso trabalho", entende o 
delegado Gilberto Dantas, titular 
da 12a DP (Taguatinga), comple
tando seu raciocínio com uma ad
vertência: "A população vai pagar 
caro por causa dessa limitação".' 

No que diz respeito às detenções 
de indivíduos suspeitos para averi
guação, Gilberto Dantas lembra 
que a antiga Constituição também 
proibia, mas admite que era trans
gredida. "Com a nova Carta nós 
não estamos mais agindo dessa 
forma", ressalta o delegado, que, 
com isso, pode até ser incluído no 
rol dos citados pelo secretário João 
Brochado que estariam "com cer
to receio" da Constituição promul
gada há um mês. 

Opinião semelhante tem o titular 
da 17a DP (também Taguatinga), 
Francisco Ribeiro, que diz não es
tar mais detendo pessoas para ave
riguação como fazia na vigência 
da antiga Constituição. "A nova 
Carta parece ter mais força e não 
podemos nos arriscar", acrescen
ta o delegado Ribeiro, batendo na 
mesma tecla de seu colega Gilber
to Dantas: "A sociedade será a 
grande prejudicada", entende o 
delegado-chefe da 17» DP, lem
brando também â proibição das 
blitze que a polícia realizava, prin
cipalmente em véspera de grandes 
festas como o Carnaval. 

SÔ BÊBADOS 

Apesar de algumas críticas, o 
delegado Gilberto Dantas nâo vê a 
proibição dos famosos "arrastões" 
como obstáculo ao trabalho da 
polícia. "Não precisamos de dele
gacias cheias para descobrir um. 
delito. Até porque nos arrastões só 
vinham trabalhadores e bêbados", 
lembra o titular da 12a DP. "As 
provas técnicas agora terão mais 

importância", acredita Dantas, 
acrescentando que nunca gostou 
de trabalhar baseado em confis
sões. Ele até destaca os casos dos 
assassinatos da estudante Márcia 
Neves e um outro cometido no pri
meiro semestre deste ano e que fi
cou conhecido como o caso "Atra-
ção Fatal". Em ambos, a polícia 
indiciou os culpados através de 
suas confissões e eles acabaram 
absolvidos pelo Júri Popular. 

As provas técnicas parecem ser 
o grande trunfo de que a polícia irá 
dispor de agora em diante para 
compensar as limitações que a no
va Constituição lhe impôs. Para o 
delegado assistente da 10» DP (La
go Sul), acero Vanderley, essa 
mudança será benéfica para a ins
tituição policial, que terá de aper
feiçoar seu trabalho. "Sempre fui 
contra trabalhar com base em con
fissões e até gosto de atuar num ca
so em que o acusado nega a autoria 
mas tenhamos em mãos as provas 
t écn icas suf ic ien tes p a r a 
incriminá-lo", afirma Cícero Van
derley. 

JUSTIÇA 

Mudança não altera ritmo de trabalho 
As determinações da nova Cons

tituição relativas a processos po* 
lesões e homicídios culposos (aci
dentes trânsito) e contravenções 
(porte ilegal de arma e jogo do bi
cho, são alguns exemplos) não es
tão causando acúmulo de serviço 
para a Justiça do DF. Pelo menos é 
o que garante o desembargador do 
Tribunal de Justiça, Paulo Garcia, 
que admite apenas "um pouco 
mais de trabalho" nos casos de de
litos de trânsito. "Nesses proces
sos o serviço será um pouco mais 
trabalhoso porque teremos que re
produzir as provas", explica o de
sembargador. 

No que se refere às contraven
ções, o Tribunal de Justiça fez uma 
consulta à Procuradoria de Justiça 
que deliberou o que já estava escri
to na nova Constituição. "Todo 

processo de contravenção só pode 
ser iniciado pelo Ministério Públi
co". O desembargador afiança que 
essas novas atribuições não altera
rão a rotina e o desempenho do tra
balho da Justiça, até porque, en
tende, não mudou tanta coisa as
sim. "De qualquer forma todos es
ses processos sempre foram resol
vidos pela Justiça mesmo", desta
ca ele. 

JUIZ DE PLANTÃO 

A única mudança que afetou a 
rotina dos juízes foi a sua exclusi
vidade em expedir mandados de 
busca e apreensão, o que obrigou o 
Tribunal a ter um juiz de plantão 
24 horas por dia. A qualquer hora, 
este magistrado pode ser acionado 
por um delegado para expedir uma 
autorização de busca e apreensão 

ou até um mandado de prisão. "Es
tamos atendendo com a maior ra
pidez possível, e isso nâo causará 
problemas ao trabalho da polícia", 
garante o desembargador, que ain
da nâo recebeu o relatório com o 
número de mandados de busca e 
apreensão expedidos. "Deve ter si
do muito grande", acredita Paulo 
Garcia. 

Se depender da confiança do 
diretor-geral da Policia Civil, 
Evaldo Carneiro, a integração en
tre polícia e Justiça será um fato 
cada vez mais concreto e ben,efico 
para a segurança pública. "Esta
mos sentindo uma enorme disposi
ção dos Juízes em atender nossas 
solicitações e isso possibilitará a 
rapidez ios nossos trabalhos, bene
ficiando a população em geral", 
constata Evaldo Carneiro. 


