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ENTREVISTA
Vice-presidente da Adepol,
conheça o Delegado Gustavo Guerreiro
O mineiro Gustavo Augusto da Silva
Araujo iniciou sua vida profissional
aos 17 anos como Office Boy na MINASCAIXA de Belo Horizonte, cargo
obtido por meio de concurso público.
Ingressou na Prefeitura de Belo Horizonte como Auditor Fiscal de Tributos,
também por concurso, e lá permaneceu por 18 anos, até 2006, quando ingressou na Polícia Civil do Distrito Federal no cargo de Delegado de Polícia,
que ocupa há 15 anos e seis meses.
Guerreiro, como é chamado nas Corporações por onde passa, classifica
sua trajetória no cargo de Delegado
de Polícia com uma palavra: coerência. Durante aproximadamente sete
anos como Delegado de Plantão, ele
conta que aprendeu a trabalhar com
a investigação preliminar e ainda a se
relacionar com os servidores da equipe.

de 2017 a dezembro de 2018 para
exercer o mandato eletivo como Conselheiro Tutelar de Águas Claras. Ele
retornou à PCDF em janeiro de 2019
como Delegado-Chefe da 17ª DP, até
novembro de 2019, quando foi transferido para 19ª DP, onde exerce o cargo de Delegado-Chefe atualmente.

Sua primeira lotação na PCDF foi no
Plantão da 19ª DP (Ceilândia Norte).
Logo depois, esteve, consecutivamente, nos plantões da 15ª DP (Ceilândia Centro), 17ª DP (Taguatinga
Norte) e 14ª DP (Gama), expediente
na Delegacia de Repressão a Furtos
(DRF-DPE), plantão na Delegacia da
Criança (DCA 2), expediente na 5ª DP
(Asa Norte), 32ª DP (Samambaia Sul)
e 15ª DP.

Guerreiro destaca que foi a profissão
quem o escolheu. “Desde a infância,
a atividade policial já se apresentava
para mim de maneira fascinante. Posso concluir que a profissão me escolheu, pois tive a oportunidade de optar
em permanecer ou retornar para a atividade laboral anterior, a qual também
nobre e até mesmo melhor remunera-

O Delegado ficou cedido de agosto
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trás destes elogios. Realizada por ele
e sua equipe no exercício de 2020, ele
falou sobre uma ação filantrópica no
auge da pandemia, quando diversas
vítimas procuraram a 19ª DP para registro de ocorrências sobre estelionato.

da”, conta o entrevistado.
Por outros cinco anos no exercício da
atividade de expediente, trabalhou na
investigação de segmento, que contava com uma quantidade maior de servidores. Nos últimos três anos exercendo atividade de Delegado-Chefe,
Gustavo diz se sentir gratificado em
poder administrar uma unidade da
Corporação, “onde tenho aprendido
bastante no trato com os servidores
e com a comunidade local”, avalia o
servidor.
Orgulhoso da profissão, o Delegado
enfatiza a importância deste profissional, que tem o primeiro contato com
os fatos envolvidos de um caso. “O
Delegado de Polícia é a primeira autoridade policial a realizar um juízo de
valor sobre os eventos na seara criminal, quem faz a opinio delicti inicial,
procedendo-se encaminhamento posterior ao Ministério Público, que dá a
segunda, para o Juiz dar a terceira”,
ressalta.

“Os criminosos estariam se apropriando das verbas do auxílio emergencial,
de forma que após efetuarmos a prisão do autor, logramos êxito em contactar um empresário do ramo contábil
que ofertou doação de 35 cestas básicas para vítimas do Sol Nascente e da
Ceilândia Norte, oportunidade em que
pudemos verificar a satisfação da comunidade pela ação filantrópica que
se realizou no Auditório da Delegacia”,
conta o Delegado.

Ele avalia ainda que este representante deve agir sempre com perspicácia,
responsabilidade e empatia, pois, de
acordo com o profissional, “o seu trabalho certamente influenciará de forma negativa ou positiva na atividade
dos demais agentes estatais”, reflete
ele.

Atualmente, Guerreiro avalia que, dentre os principais desafios para a carreira, a equiparação com as demais
carreiras jurídicas, Ministério Público,
Magistratura e Defensoria Pública,
seja o primordial “no tocante à capacidade remuneratória, gestão financeira
e garantias funcionais”, pondera o entrevistado.

Entre outros adjetivos mencionados
por Gustavo ao descrever o cargo,
havia palavras como investigador,
gestor, companheiro, paciente e compreensivo. Ele cita uma situação que
mostrou, na prática, o significado por

Quanto às Entidades Integradas, ele
ressalta que tem uma ótima relação
com o Sindepo e o Clube do Delegado. Com participação notória, fez par2
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mação da tia da criança.

te da Diretoria da Adepol na gestão do
Dr. José Werick como Diretor Administrativo de 2009 a 2012, e retornou
à Diretoria no ano de 2019, na atual
gestão do Dr. Amarildo, onde ocupa a
função de Vice-presidente.

A versão do acusado era de que a tia
da criança, esposa de um perigoso
presidiário, teria ido até seu alojamento na noite anterior em busca de relações sexuais e como ele teria se recusado, ela teria armado uma situação.
“Após analisar detidamente as oitivas
e reinquirir as testemunhas, considerando os pontos controversos, o caso
restou em apuração e o conduzido foi
solto”, recorda.

Operação de Destaque
Foram inúmeras Operações exitosas
que marcaram a trajetória de Guerreiro na PCDF, mas ele classifica como a
mais significativa a ocorrência levada
até ele, nos primeiros meses de atividade no Plantão da 19ª DP, quando
“policiais militares apresentaram um
conduzido, de cor preta, totalmente
sujo de barro, com o zíper da calça
aberto, acusando-o de abusar sexualmente de uma criança de seis anos,
moradora da chácara onde ele exercia
a função de caseiro”, conta Gustavo.

Posteriormente, Guerreiro conta que
os elementos de prova apontaram a
versão do conduzido como a correta.
“Este caso me marcou muito pois, se
tivesse sido efetuada, simplesmente, a prisão em flagrante do conduzido, desprezando sua versão e não
buscado contrapor as alegações testemunhais, um indivíduo inocente poderia ser marcado pelo resto de sua
vida, ao ser recolhido ao cárcere sob
acusação de estupro de uma criança,
sabendo-se que os reclusos não toleram esta atividade delitiva”, finaliza
Guerreiro.

Uma imputação gravíssima, em que
havia uma testemunha, a tia da criança, indicando a autoria delitiva. Durante as oitivas, com o devido discernimento e com o apoio do escrivão,
Guerreiro e sua equipe conseguiram
identificar que se tratava de uma ar-

3

2021

NOTAS
Galeria de fotos:
Confira como foi o terceiro dia do Campeonato Adeboleiros
A arena da Adepol foi palco de mais quatro cinco duelos buscando vaga para
as próximas fases. No sábado (02/10), Espanha e Itália empataram (2X2), Holanda fez um épico 9x2 contra a Inglaterra e a França levou a melhor contra a
Suécia (5x3).
Na quinta-feira (07/10), foi a vez de Portugal e Holanda, com seu famigerado
empate (2x2), e França e Espanha, que empataram. Confira as fotos:
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Você pode ficar ligado em tudo que acontece no Adeboleiros 2021 – Eurocopa pelo
aplicativo Bora Soluções Esportivas, disponível para android e iOs, além de acompanhar as resenhas das partidas disponíveis no canal Adeboleiros Adb no Youtube.
Não perca!
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7

2021

COMUNICADO
Receba o tratamento VIP que você merece!

Só no Espaço Mulher você encontra serviços de qualidade com preços que cabem no seu bolso!
Com atendimento de excelência voltado a beleza e saúde, o local foi pensado especialmente para
as delegadas da PCDF, garantindo seu bem-estar e zelando por sua valorização.
Seguindo todas orientações de biossegurança, o local funciona aos finais de semana, oferecendo a
membros da corporação e dependentes serviços a partir de R$ 20,00, incluindo design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação, massagem relaxante, corte, escova e muito
mais! Lembrando que não é necessário marcar horário.
Para saber mais, entre em contato pelos telefones (61) 3361-8471 ou 99654-4584.
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SORTEIO
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CLUBE ADEPOL
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CLUBE DE VANTAGENS
Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e produtos?
Aqui tem!
Em 2021, as Entidades Integradas renovaram parceria com um clube de benefícios pensado especialmente para seus associados, atendendo a todos os gostos e idades.
Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos nos melhores produtos e serviços do Brasil, nos setores de automobilismo, turismo, alimentação, educação, saúde,
moda, beleza e muito mais!
Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do Delegado.

13

2021

CLUBE DE VANTAGENS

14

2021

CLUBE DE VANTAGENS
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PARCERIAS
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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONTATO

EXPEDIENTE
CONSELHO EDITORIAL
Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão

Pesidente do Sindepo
Marcelo Portella

Jornalista responsável
Júlia Zouain

Diretoria de Comunicação - Sindepo
Rafael Seixas e Laryssa Neves

Diagramação
Caroline Sousa
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