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ENTREVISTA

Rafael Sampaio já está na área da 
Segurança Pública há 16 anos. Nasci-
do no Recife (PE), ele esteve à frente 
de diversas delegacias, com destaque 
para os quatro anos de trabalho na Di-
visão de Repressão a Roubos e Fur-
tos de Veículos (DRFV) e na chefia da 
38ª DP, em Vicente Pires. O Delega-
do atuou ainda na 4ª DP (Guará), De-
fraudações, 6ª DP (Paranoá) e 3ª DP 
(Cruzeiro), além de ter sido Assessor 
do Secretário de Segurança e do De-
legado-Geral da Polícia Civil. Ingres-
sou no Sindicato em 2010, quando foi 
eleito para a vice-presidência, e reelei-
to em 2013 para o mesmo cargo. Em 
2016 assumiu a presidência devido 
ao afastamento do então presidente, 
Benito Tiezzi. No mesmo ano foi eleito 
presidente e reeleito em 2019. 

Por ter atuado em diversas frentes, Ra-
fael afirma que a experiência adquiri-
da em várias posições da PCDF foi de 
extrema importância para ampliar sua 
visão da instituição e da sociedade. 
“Já fui praticamente tudo na Polícia 
Civil. Conheci os cartórios, plantões, 
chefia, assessoramento da Direção. 
Tive a oportunidade de conhecer tam-
bém a Secretaria de Segurança, além 
da escola do Sindicato e tudo isso me 
permitiu enxergar a instituição, a car-
reira e as situações de vários ângulos, 
tendo um intercâmbio com vários ato-

RAFAEL SAMPAIO FAZ BALANÇO DA GESTÃO À FRENTE DO
SINDEPO E CONTA SOBRE SEUS PLANOS NO LEGISLATIVO FEDERAL

res, sejam políticos ou representantes 
de classe”, relata Sampaio.

O servidor avalia que escolheu ser 
Delegado porque a profissão é fasci-
nante, mas antes de tudo, é uma pro-
fissão que carrega oportunidades de 
crescimento pessoal, além de ter um 
grande impacto social. “É um traba-
lho incrível, onde transitamos entre o 
direito, a gestão e a investigação. Te-
mos oportunidade de fazer justiça e 
atender os menos favorecidos. Vemos 
coisas que muitas vezes não fariam 
parte de nossa realidade, o que nos 
talha a um perfil diferente das demais 
carreiras, com grande capacidade 
de observação e decifrar a verdade”, 
avalia o ex-presidente do Sindepo.
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Entre outros atributos, o profissional 
avalia que ocupar um cargo de Dele-
gado traz consigo grande importância, 
mas também grandes responsabilida-
des. “Juridicamente ser Delegado é 
exercer a autoridade do Estado, vi-
sando a garantia ou restauração de di-
reitos, usando, para tanto, dos meios 
legais necessários. Socialmente, é 
a oportunidade de levar justiça aos 
mais carentes. Mas, na prática e sem 
romantismo, é andar no fio da nava-
lha, dar um jeito, uma solução, quan-
do tudo deu errado, sem respaldo do 
Estado ou segurança jurídica”. 

“Ser Delegado é ser o primeiro garan-
tidor dos direitos dos cidadãos. Somos 
os únicos representantes do Estado 
com portas abertas 24h para receber 
a população”, destaca o Delegado. 

Sobre sua trajetória, o profissional 
afirma que é muito grato e feliz por 
tudo que realizou. “Creio que tive uma 
trajetória muito rica de experiências e 
isso me permitiu adquirir muito conhe-
cimento, avaliar e reavaliar processos, 
entender a nossa cultura, amadurecer 
e, muitas vezes, rever posições. Só 
tenho a agradecer a Deus por tudo 
o que vivi e a experiência adquirida”, 
agradece.

Rafael Sampaio afirma que passou 
por muitos momentos interessantes, 
alguns dolorosos, outros até engra-
çados e que essa é a grande dádiva 
de ser Delegado. O servidor relembra 
de um fato curioso e engraçado que 
ocorreu no início da carreira. “Em cer-
ta ocasião, estava em uma casa de 
shows e um garçom me trouxe uma 
dose de uísque. Era novo e solteiro 
e achei que estava fazendo sucesso. 
Naquele momento procurei a mulher 
que me ofertava a bebida. De repente, 
vi em um camarote um estelionatário, 
clonador de cartões, que havia pren-
dido pouco tempo antes. Ele acena-
va e me cumprimentava. Fui até ele e 
disse que se passasse cartão clonado 
iria prendê-lo, mas ele sorriu e disse 
para eu relaxar, pois só passava car-
tão clonado no exterior e que ali usa-
ria dinheiro”, relembra aos risos. 

SINDEPO 

A frente do Sindepo, Sampaio faz um 
balanço positivo de sua gestão, onde 
foram muitas lutas, grandes entraves 
e muitas vitórias para a categoria. Ele 
afirma que o Sindicato teve muitos 
avanços e que muitas demandas anti-
gas foram atendidas. 

O ex-presidente do Sindicato afirma 
que a realidade do Sindepo hoje é bem 
diferente da época em que ingressou 
como vice-presidente. “Creio que ti-
vemos avanços, muitas demandas 
históricas atendidas e que a entidade 
hoje é maior do que quando assumi-
mos. Mudou-se o regime de plantão 
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de 24/72hs para 12/24 e 12/72hs; con-
solidamos a lista tríplice; conseguimos 
o plano de saúde; alteração de decre-
to de interstício de progressão funcio-
nal, permitindo a progressão no mês 
subsequente ao implemento das con-
dições para progressão; redução do 
interstício para progressão da 3ª para 
2ª classe de 5 para 3 anos; aumento 
do quadro de servidores; pagamento 
de muitos passivos; reconhecimento 
no TCDF do tempo de forças armadas 
como policial; regulamentação da fol-
ga de plantão; criação do Delta, entre 
vários outros que são tão caros e im-
portantes para os Delegados da Polí-
cia Civil”, avalia.
 
FUTURO 

Após diversas batalhas e muitas vitó-
rias em sua vida pessoal e profissional, 
Rafael Sampaio acredita que é hora 
de alçar novos voos, e de contribuir 
para a sociedade de uma forma dife-
rente. Se filiou ao PL e é pré-candida-
to a uma vaga no Legislativo Federal, 
para buscar melhorias não só para o 
Brasil, mas para representar a catego-
ria, que hoje está sendo desvalorizada 
e tendo seus direitos negados. 

“Corremos um grande risco na próxi-
ma legislatura, pois podemos ter uma 
bancada composta por vários parla-
mentares hostis, como Rollemberg e 
Fraga. Assim, vejo que a representa-
ção da categoria na próxima legislatu-
ra é fundamental para conseguirmos a 
nossa tão almejada valorização profis-
sional e institucional. O que está ruim 
pode piorar, e pela experiência que 

adquiri e o apoio político que tenho, 
vejo que a minha candidatura hoje é 
a única viável de um representante da 
PCDF”, analisa.

Rafael Sampaio, como pré-candida-
to, pretende buscar a valorização da 
PCDF e lutar por causas que são anti-
gas e que precisam da atuação legis-
lativa para que possam sair do papel. 
“Caso minha candidatura se consoli-
de, buscarei a valorização da Polícia 
Civil e o reestabelecimento da parida-
de salarial com a PF, além de exigir a 
contratação de novos servidores, cui-
dar da saúde mental dos nossos ser-
vidores, que estão sofridos e escravi-
zados pelo serviço voluntário. Além de 
exigir da direção o reconhecimento do 
direito à licença capacitação, com o 
estabelecimento de critérios objetivos 
e o estabelecimento de critérios de re-
moção dos servidores. E claro, buscar 
investimentos em material e serviços 
para a PCDF”, encerra Rafael. 
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Delegados e Policiais Civis vão ao Buriti para cobrar
a recomposição salarial da categoria

Nesta quinta-feira 09/06, o Sindicato 
dos Delegados de Polícia do Distrito 
Federal (SINDEPO-DF) e o Sindicato 
dos Policiais Civis do Distrito Federal 
(Sinpol-DF), realizaram mobilização 
com o objetivo de pressionar o gover-
nador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), a 
agir junto ao Governo Federal pela re-
composição salarial da categoria.

A proposta de recomposição salarial 
da PCDF foi assinada pelo governa-
dor em março deste ano, propondo o 
reajuste para as forças de segurança 
da capital. Porém, até o momento, a 
proposta não foi analisada pelo Go-
verno Federal.

Pela lei, os salários das forças de se-
gurança do DF são pagos por meio 

do Fundo Constitucional, repasse fei-
to pela União para gastos com segu-
rança, educação e saúde no Distrito 
Federal. Por isso, o reajuste precisa 
do aval do Congresso Nacional e do 
Palácio do Planalto.

O presidente do Sindepo, Marcelo 
Portella, afirmou que a mobilização 
era sensibilizar o Governo do Distri-
to Federal para agir pelas forças de 
segurança. “As forças de seguran-
ça não pararam nenhum dia durante 
essa grande pandemia. Continuamos 
na batalha. Então, confiamos que o 
governador vai até o Presidente da 
República para destravar essa recom-
posição salarial que nós tanto mere-
cemos”, disse.
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Durante a mobilização, os diretores 
das duas entidades foram recebidos 
pelo Secretário de Governo, José 
Humberto. Eles entregaram um ofício 
onde externaram a preocupação dos 
servidores com o prazo final para a 
concessão de reajuste, uma vez que, 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 
não poderá ultrapassar o prazo de 
180 dias.

No documento, as categorias reitera-
ram o pedido de apoio do governa-

dor Ibaneis Rocha para intermediar a 
questão salarial junto ao Governo Fe-
deral.

NOVA MOBILIZAÇÃO

A diretoria avalia ainda convocar a ca-
tegoria para uma nova mobilização, 
desta vez em frente ao Palácio do Pla-
nalto, para cobrar o governo federal.
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NOTAS

Delegados poderão advogar em causa própria

A Lei 14.365, de 2022 foi sancio-
nada nesta segunda-feira(06), pelo 
presidente Jair Bolsonaro. A novi-
dade é que agora os Policiais po-
dem advogar em causa própria.  
A emenda é um destaque do PROS 
referente ao texto-base do Proje-
to de Lei 5284/20, que inclui e al-
tera uma série de dispositivos do 
Estatuto da Advocacia e da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). 

É importante ressaltar que para qual-
quer Delegado atuar como advogado 
é necessário registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil(OAB). Esse re-
gistro se dará de forma especial, já 
que na carteira de advogado cons-
tará a informação que a atuação é 

permitida somente em causa própria. 
A lei ainda explicita que a inscrição 
especial não isenta o profissional do 
pagamento da contribuição anual, de 
multas e de preços de serviços devidos 
à OAB, na forma por ela estabelecida, 
vedada a cobrança em valor superior 
ao exigido para os demais membros 
inscritos. Além disso, a lei prevê que 
o policial ou militar não poderá par-
ticipar de sociedade de advogados. 
 
O presidente vetou ainda 12 pontos 
do texto, entre eles o que limitava a 
busca e apreensão em escritórios de 
advocacia. Para o Executivo, as me-
didas poderiam atrapalhar as investi-
gações.
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Diretoria do Sindepo discute recomposição salarial
da PCDF no Ministério da Economia 

Integrantes da diretoria do Sindepo participaram de uma reunião, nesta segunda-
-feira 06/06, no Ministério da Economia, com o Secretário Especial do Tesouro e 
Orçamento Esteves Colnago e o Secretário de Orçamento Federal Ariosto Culau.

O encontro teve como objetivo a discussão da tramitação da mensagem de re-
composição salarial da PCDF encaminhada pelo Governador do DF ao Governo 
Federal.

NOTAS



9

2022

NOTAS

Presidente do Sindepo, Marcelo Portella, participa de
reunião no Ministério da Justiça 

O presidente do Sindepo, Marcelo Portella, esteve em reunião no Ministério da 
Justiça, nesta segunda-feira, com o ministro Anderson Torres, para tratar sobre 
a Lei Orgânica das Polícias Civis.

O texto base deve ser concluído amanhã. Logo depois, será enviado ao presi-
dente da República e ao Congresso Nacional.
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Lei geral das Polícias Civis

A Associação Nacional dos Delega-
dos de Polícia Judiciária - ADPJ, enti-
dade que congrega mais de 7 mil De-
legados associados, vem informar os 
importantes avanços ocorridos nessa 
semana com a discussão, no âmbito 
do Ministério da Justiça, sobre a Lei 
Geral das Polícias Civis.

Inicialmente, vale relembrar que a 
ADPJ por ocasião de reuniões ante-
riores com o Ministro da Justiça, Dr. 
Anderson Torres, Deputado João 
Campos e outros parlamentares vinha 
cobrando e defendendo a importância 
do Governo Federal deixar uma Lei 
Geral para Polícias Civis. 

De forma desprendida, colaborativa e 

propositiva, a ADPJ defendia o texto 
consensuado com o CONCPC, inclu-
sive fazendo a entrega da minuta na 
ocasião das reuniões acima mencio-
nadas.

Nos preocupava a propagação tex-
tos publicados em redes sociais, cujo 
conteúdo aviltava de forma muito cara 
atribuições e prerrogativas dos Dele-
gados de Polícia Civil.

A ADPJ não trabalha com o propósi-
to voltado ao protagonismo, mas sim 
de buscar um resultado que, além de 
não macular prerrogativas e subverter 
preceitos constitucionais, traga maior 
efetividade aos trabalhos da Polícia 
Judiciária para o cidadão.
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Por isso, tivemos uma atuação decisi-
va nessas últimas semanas, ao lado 
de atores fundamentais, como o CON-
CPC, na pessoa de seu Presidente, 
Dr. Mário Demerval, e do Dr. Rômulo 
do Ministério da Justiça, a quem agra-
decemos a forma republicana com 
que conduziu as reuniões. 

A partir desses debates e discussões 
conseguimos retirar do texto temas 
que atingiam prerrogativas e confun-
diam as atribuições na Polícia Judici-
ária. 
Além disso, o aperfeiçoamento da 
redação e avanços em garantias, vi-
sando sobretudo o interesse público, 
foram propostos e aceitos. Com isso, 
o texto foi finalizado e devidamente 
consensuado. 

Buscamos deixar nossa marca na de-
fesa da categoria, que tem como nor-
te principal a busca pelo diálogo, sem 
vaidades, mas sempre combativos e 
atentos pela garantia das prerrogati-
vas dos Delegados de Polícia Judici-
ária.

O texto agora deve sair com o aval do 
Ministério da Justiça para o relator da 
matéria no Congresso Nacional, De-
putado João Campos. A fim de dar 
mais agilidade na tramitação, a maté-
ria terá requerimento de urgência na 
Câmara dos Deputados. 

Continuaremos acompanhando e 
participando de forma efetiva, assim 

como todos os demais atores vincu-
lados à pauta, CONCPC, Adepol do 
Brasil e Cobrapol, sempre buscando o 
resguardo das prerrogativas dos De-
legados de Polícia e a aprovação da 
Lei Geral das Polícias Civis no Con-
gresso Nacional.



12

2022

NOTAS

Clube da Adepol volta a realizar o tradicional
“Arraiá dos Delegados”

A Associação dos Delegados de Polícia 
do Distrito Federal (Adepol) convida to-
dos os filiados a participarem do “Arraiá 
dos Delegados”, dia 25 de junho, a par-
tir das 19h, no Clube da Adepol. 

A clássica festa está de volta após dois 
anos sem poder reunir os amigos e 
as famílias devido à Pandemia da Co-
vid-19. 

A animação ficará por conta do Trio 
Pé de Serra, com muito forró e ar-
rasta-pé. Já as tradicionais comidas 
típicas não poderiam ficar de fora: 

canjica, cural, quentão, pamonha, 
caldos e muito mais.

Tire aquela camisa xadrez do guarda-
-roupa e venha aproveitar o “Arraiá dos 
Delegados”. Entrada gratuita. 

Concurso de Fantasias 

Para ir entrando no clima da festa, a 
Adepol promoverá o “Concurso de Fan-
tasias Juninas” para crianças até 5 anos 
de idade. Em breve mais informações, 
participe!
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Delegados do DF decidem aderir à mobilização
por recomposição salarial

Os delegados da Polícia Civil do Dis-
trito Federal (PCDF) decidiram, na 
terça-feira (8/6), aderir a uma mobili-
zação geral por recomposição dos sa-
lários da categoria.

O Sindicato dos Delegados de Polícia 
(Sindepo-DF) também optou por rea-
lizar uma manifestação conjunta com 
o Sindicato dos Policiais Civis do DF 
(Sinpol-DF), na próxima quinta-feira 
(9/6), com o objetivo de mobilizar de 
forma conjunta a corporação, e mos-
trar a insatisfação dos policias sobre 
a travamento da recomposição pelo 
governo federal.

Um documento está sendo elaborado 
pelas duas entidades a fim de mani-
festar o “descontentamento” em rela-
ção ao salário e, ainda, conclamar o 

governador Ibaneis Rocha (MDB-DF) 
a cobrar do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sobre as reivindicações da PCDF.
Até um posicionamento do titular do 
Palácio do Buriti, os delegados fica-
rão em estado permanente de assem-
bleia.

Presidente do Sindepo-DF, Marcelo 
Portella destacou que são necessá-
rias ações efetivas para destravar a 
reivindicação.
 
“Para sensibilizar o governador, nós 
precisamos nos mobilizar e a ideia 
é também é entregar o documento 
mostrando essa insatisfação e a ne-
cessidade do governador articular 
pessoalmente junto à Presidência da 
República”, disse.
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DELTA NA MÍDIA

Policiais do DF vão ao Palácio do Buriti cobrar
recomposição salarial
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ESPAÇO MULHER

Só no Espaço Mulher você encontra serviços de qualidade com preços que ca-
bem no seu bolso! Com atendimento de excelência voltado à 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, depila-
ção, 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 
(61) 8247-0506.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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CLUBE ADEPOL
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PARCERIAS

Entidades Integradas firmam parceria com Seguros do Brasil!

As Entidades Integradas firmaram uma nova parceria para os associados, o 
Convênio Seguros do Brasil proporciona até 35% de desconto no seguro do 
automóvel! O desconto especial também vale para pais, filhos e cônjuge.
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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 be-
nefícios 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, tu-
rismo, alimentação, educação, saúde, moda, beleza e muito mais! 

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do 
Delegado.

http://www.clubedodelegado.com.br
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PARCERIAS

O ICESP é uma instituição de ensino 
superior que atua há mais de 25 anos 
no Distrito Federal, proporcionando 
educação de qualidade e formando 
profissionais de excelência em diver-
sas áreas do conhecimento.

Para associados da Adepol-DF, o des-
conto desse semestre é o valor da 
bolsa adquirida pelo candidato + 5% 
de pontualidade.

Funciona assim: o candidato parcei-
ro deve prestar o vestibular e passar 
ou usar a nota do Enem dos últimos 
quatro anos com média igual ou supe-

rior a 450 pontos. Feito isso, é lança-
do no sistema e ele já garante aquele 
percentual. Com a parceria, ele ainda 
tem direito a mais 5% sobre a bolsa 
que conseguir!

Além da faculdade também há des-
contos para os filhos de colaborado-
res parceiros no “Colégio promove”, 
do Grupo.

Segue o link do vestibular, que já pode 
ser feito para o 1°/2022. 

Link do Vestibular Digital: www.icesp.
br/vestibulardigital/ 

http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Marcelo Portella
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Andressa Oliveira
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE

CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
http://adepolsindepo.org.br

