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ENTREVISTA
“A profissão me chamou para uma missão, que foi
prontamente aceita!” Conheça a trajetória do
Delegado Marcos Paulo Chagas da Costa
Marcos Paulo Chagas da Costa, que
já atuou como advogado, Escrivão e
Agente de Polícia, em 2017, assumiu
o cargo de Delegado da PCDF, é um
brasiliense apaixonado por sua profissão. Em sua percepção, as dificuldades no exercício profissional apresentam-se cotidianamente, mas sua
postura é, e sempre será, de profundo respeito. “A profissão me chamou
para uma missão, que foi prontamente aceita”, ressalta o entrevistado do
Delta desta edição.
Somando 12 anos na PCDF, a trajetória de Marcos Paulo iniciou no Departamento de Polícia Circunscricional,
onde atuou na 3ª DP (Sudoeste) 29ª
DP (Riacho Fundo) e 27ª DP (Recanto
das Emas), como Agente e Escrivão.
Depois, migrou para o Departamento
de Polícia Especializada, onde exerceu suas atribuições na Delegacia
de Combate à Ocupação Irregular do
Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (DEMA),
e, posteriormente, assumiu como Delegado de Polícia.

de Combate ao Crime Organizado, na
Divisão de Combate aos Crimes Tributários. Em 2020, por breve período, esteve como Delegado-Chefe Adjunto da Divisão de Investigação da
Corregedoria da Polícia e, em 2021
e retornou para o reformulado Departamento de Combate à Corrupção e
ao Crime Organizado (DECOR), onde
está como Delegado Adjunto da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária vinculada ao
DOT/Decor.

A partir de então, atuou como Delegado de Polícia na antiga Coordenação
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Seu pai foi Agente de Polícia do DF
e isso o incentivou a se tornar policial desde criança. “A carreira não é
vista com o prestígio merecido, mas
isso não foi empecilho para o desejo
de seguir uma caminhada aguerrida e
obstinada na atividade. Nesse aspecto, entendo que não se trata de um sonho, mas sim de vocação, pois eu já
tinha a compreensão dos gargalos do
exercício policial, que somente se solidificaram durante todos esses anos.
O papel exercido é social e a mentalidade que se espera é de alteridade,
de compreensão do próprio papel na
prestação do serviço público de Polícia Judiciária, que tem por foco as necessidades coletivas”, ressalta ele.

penho em diferentes departamentos,
com diferentes matérias e em regimes distintos (plantão e expediente),
além da reciclagem acadêmica, me
deu uma melhor compreensão das
funcionalidades da polícia e as lições
necessárias para o meu melhor engajamento do organismo policial”, afirma
o servidor.

Durante sua carreira, atuou tanto no
imediatismo do plantão policial, como
em atividades investigativas. O Delegado participou de cursos para aperfeiçoamento acadêmico, onde obteve especialização em investigação e
Escrivania Policial pela Universidade
Católica de Brasília (UCB), especialização em Direito Processual pela
UNISUL, especialização em Direito
Penal e Processo Penal pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).
Em 2021, finalizou o o mestrado em
Políticas Públicas, Processo e Controle Penal pelo Centro Universitário de
Brasília (Uniceub).

Para ele, sua trajetória é de aprendizado. “O cotidiano policial exige, de
quem se dispõe, maturidade e, para
muitos, essa maturidade é obtida na
caminhada policial. Em anos de plantão ou no cotidiano investigativo, adquiri o conhecimento empírico que
não se obtém com livros. A lida policial
lapida o servidor e leciona sobre virtudes como lealdade, benevolência,
justiça, paciência e responsabilidade”,
ressalta ao Delta.
Perguntado sobre como repassa à
sociedade a importância da carreira, o Delegado afirma que não é fácil
usar de razoabilidade e juridicidade
quando o conflito se apresenta, mas
a profissão é um anteparo entre a

Marcos avalia que a bagagem que
tem construído ao longo de sua jornada o faz um policial melhor. “O desem3
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agitação cotidiana e o bom termo do
direito. “Não é fácil dar termo e aplicar a tipicidade diante de fatos e investigações. Existem consequências
a serem avaliadas e a compreensão
macrossistêmica das decisões é fator
preponderante para o melhor exercício do cargo”, ressalta o entrevistado
Marcos Paulo avalia que a polícia,
muitas vezes, é mal vista pela população, porém poucos conhecem o ofício
praticado. “Dentre inúmeras carreiras
jurídicas, a de Delegado de Polícia
é a que assume uma tarefa imediata sobre as decisões criminais. Não
é fácil dizer o direito diante de uma
sociedade marcada pela pobreza e
pelo escárnio dos políticos na criação de políticas públicas. Em grande
parte das vezes, o Delegado atua em
questões afetas à assistência social
e totalmente desconexas da atividade criminal ou investigativa, já que o
Estado não possui condições de alcançar todos os espaços públicos”,
posiciona-se.

ção do Delegado de Polícia”, avalia.
Ele se emociona ao falar sobre família, pois reconhece que, diante de
famílias disfuncionais, muitas vezes
os resultados são indivíduos desvirtuados. O Delegado relembra um desses casos. “Um dos fatos marcantes
na história da minha carreira foi um
cumprimento de Mandado de Busca
e a prisão de um líder de uma facção
criminosa. Imobilizamos o criminoso
e, em seguida, o filho do alvo, surpreendentemente, em vez de correr para
o pai, abraçou-me em busca de segurança”, conta ele.
Quando se lembra da cena, o Delegado se recorda de que o Policial
representa a aplicação da lei e a segurança para a sociedade. “Quando
atuamos, são apresentadas as fraturas expostas da sociedade, ainda assim, devemos sempre nos lembrar de
que o protagonismo exercido pela polícia vai além da simples subsunção
legal. Engloba também a proteção do
cidadão e da sociedade, pois é assim
que somos visualizados, como um
sistema de abrigo. E jamais devemos
nos esquivar dessa tarefa”, ressalta
Marcos Paulo.

Sobre o papel da família no auxílio
aos profissionais da área, o Delegado afirma que este ciclo é um dos suportes fundamentais para encarar os
desafios da carreira. “Não é fácil absorver tanta carga emocional do dia
a dia e se manter irresoluto. A exaustão emocional decorrente do trabalho
precisa ser melhor compreendida e
avaliada por nós, servidores, e por
aqueles que nos circunvizinham. E a
família, indubitavelmente, tem um papel fundamental no suporte da atua4
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Para ele, a promoção dessa integração é fundamental para que se tenha
um espaço de debate, composição de
ideias e meio criativo para encontrar
soluções das mais diversas. “Entendo
que nós, Delegados de Polícia, somos um corpo e, assim, precisamos
cada vez mais sermos uníssonos nos
arranjos e direcionamentos da carreira. Com a formação dessa unidade
representada na Associação e Sindicato, poderemos ressoar a importância da carreira de forma mais audível,
no espaço público, traçando novas
estratégias e definindo o melhor planejamento para a missão que é ser
Delegado de Polícia”, conclui o entrevistado.

O Delegado conta que costuma frequentar habitualmente a Associação
e o Sindicato e, inclusive, comemorou
seu aniversário, com a família e amigos, no Clube da Adepol. “O clube,
por meio da oferta do esporte, é cada
vez mais um espaço para criação de
vínculos e aproximação entre os servidores. É uma das boas fórmulas de
adequação da saúde mental da nossa corporação. Eu, particularmente,
entendo a Associação e o Sindicato
como espaço de guarida. A gestão
atual tem se esforçado em criar esse
ambiente democrático”, avalia o Delegado.
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Derrubada do veto de Assistência Integral à Saúde da PCDF representa a isonomia
entre as corporações!
Foi derrubado, nesta sexta-feira (17/12), o veto 27, que dispõe sobre autorização para
criaçãode plano de saúde de policiais civis do DF.
Com a derrubada do veto, fica permitido ao GDF criar um planode proteção integral à saúde
dos nossos servidores, à semelhança do que já existe em relação às demais forças de
segurança do DF. Durante a pandemia de Covid-19, a necessidade do plano de assistência à
saúde ficou ainda mais evidente, quando 18% do efetivo da PCDF foi infectado pelo vírus, uma
taxa superior à de outras áreas do serviço público.
Nossa luta, junto com as demais Entidades de Classe, foi incansável para garantir essa justiça
histórica para a nossa categoria!
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NOTAS
Em nova Assembleia, Diretoria do Sindepo atualiza
sindicalizados sobre reajuste salarial e marca continuação
da AGO para o dia 21/12

os gastos do Fundo Constitucional em
relação a investimento e contratação
de pessoal. “Chegou a se discutir 20%
de reajuste”, afirmou Rafael Sampaio,
que este ano retorna ao cargo de presidente do Sindepo.

A continuação da Assembleia Geral
Ordinária do Sindepo, ocorrida na
quinta-feira (16/12), teve como objetivo atualizar os associados sobre
a reunião das Entidades Integradas,
Sinpol e das Forças de Segurança
com o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que aconteceu na
última terça-feira (14/12) e teve como
pauta a recomposição salarial das categorias.

A AGO havia sido marcada para o dia
15/12, porém, após encontro com Ibaneis, foi marcada uma reunião com o
Secretário de Economia do DF, André
Clemente Lara de Oliveira, no mesmo
dia em que seria a AGO Permanente
do Sindepo. Nesta reunião, a Diretoria
do Sindepo declarou que o Secretário de Economia reafirmou o interesse
por parte do Governo em atender ao
pleito da categoria.

No encontro, o Governador sinalizou
que a classe poderia usar integralmente o reajuste do fundo, que gira
em torno de 3%, percentual inferior
ao esperado pelas Diretorias. Foi proposto, ainda, que as forças cortassem
7
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A Diretoria do Sindepo irá participar de
uma reunião na segunda-feira (20/12)
para continuar as tratativas em torno
do reajuste salarial. Nesta reunião,
eles terão noção de índices mais claros para o reajuste, pois os comandantes têm a missão de realizar cortes no custeio de suas corporações.
“Se a gente conseguir evoluir para esses índices através do corte das forças, conseguimos construir o dinheiro. Vontade política já foi demonstrada
pelo governador quando nos recebeu.
Uma coisa é certa, nós vamos receber uma recomposição”, disse ele.

“O caminho está sendo bem construído, com uma proposta de reajuste, em
abril, de 5%, mais 15% em dezembro.
O reajuste do fundo para o ano que
vem é pequeno, pois a economia deu
uma parada. Mas, para 2023, é provável que cresça mais de 10%, até
mesmo por conta da inflação. Em ano
eleitoral, é extremamente desgastante enfrentar uma união das Forças de
Segurança como a que se formou. Foi
uma conversa produtiva”, ressaltou
Sampaio.
Marcelo Portella, que reassumirá
como vice-presidente do Sindepo,
apresentou dados oficiais do Governo
que apontam para uma inflação oficial
de 10% no biênio 2020/2021. “Se a
gente condiciona o ano de 2022 a um
índice inflacionário semelhante, são
mais 5%, no total, 15% de perdas inflacionárias em pauta”, ressaltou Portella.

A Assembleia continuará em estado
permanente até o dia 21/12, na Sede
do Sindepo, localizada no interior do
Clube da Adepol, às 17h30 em primeira convocação, ou às 18h, em segunda.
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NOTAS
Em reunião com sindicatos,
Ibaneis sinaliza proposta de recomposição para 2022

O governador Ibaneis Rocha (MDB)
sinalizou que haverá uma proposta
de recomposição salarial para os policiais civis do DF em 2022, durante
reunião com os dirigentes do Sindicato
dos Policiais Civis do Distrito Federal
(Sinpol-DF) e dos Delegados (Sindepo-DF) que representam a categoria
na manhã desta terça-feira (14/12).

espaço que há, dentro do orçamento
da instituição, para que a recomposição seja absorvida.

Ele determinou à Secretaria de Economia que faça os cálculos necessários para um percentual que seja absorvido pelo Fundo Constitucional; à
Polícia Civil do DF (PCDF), o governador ordenou que se analise qual o

Considerando a incompatibilidade do
horário da reunião com o Secretário
de Economia, a reunião da AGE será
remarcada para o dia 16 de dezembro, quinta-feira próxima, às 17h30.
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Nesta quarta-feira, 15/12, os dirigentes das entidades de classe vão se
reunir com o secretário André Clemente, às 17hs, para discutir os próximos passos da negociação.
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NOTAS
Espanha vence o campeonato Adeboleiros - Eurocopa!
O nervosismo tomou conta da partida final! Enquanto a Suécia protegia sua
liderança (1x0) e temia vacilos que pudessem custá-la, a Espanha não se lançava ao ataque com receio de sofrer mais gols.
Com as pernas pesadas e tremendo, Fred foi ao chão. O camisa 20 foi acionado por Fagundes em ultrapassagem pela direita, mas não conseguiu se manter
de pé e, sozinho, tropeçou no gramado e caiu.
Quem não caiu foi Papai. A Espanha construía ataque pela esquerda e, quando
parecia que os Suecos tinham conseguido afastar o perigo, a bola se ofereceu
para o camisa 10 na intermediária. Foi só o que Papai precisou para experimentar de primeira e acertar um lindo chute no canto esquerdo de Marcelo Casamento, que se esticou todo, mas não passou nem perto de evitar o gol. Um
gol de empate!
O empate foi até a prorrogação, e o jogo teve que ser decidido nos pênaltis!
Bruno e Wagner Wendell fizeram suas cobranças para a Suécia, assim como
Papai e Bruno converteram para os Espanhóis. Na última rodada de cobranças,
André Bahia tentou o ângulo de Julião e errou por muito. Então, sobrou para
Thiago se consagrar, e ele não falhou! Bola para um lado, goleiro para o outro,
e é título garantido!

11

2021

ESPAÇO MULHER
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 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, 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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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.
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PARCERIAS

Confira mais uma parceria exclusiva para os filiados das Entidades Integradas!
Baixe o aplicativo da Lavô em seu celular agora mesmo e use o código de desconto para agendar o serviço! Os códigos mudam toda semana, fique ligado
em nossas redes!
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CONTATO

EXPEDIENTE
CONSELHO EDITORIAL
Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes
Pesidente do Sindepo
Marcelo Portella
Diretoria de Comunicação - Sindepo
Rafael Seixas e Laryssa Neves

REDES SOCIAIS

CONTATO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão
Jornalista responsável
Júlia Zouain

(61) 3233-0068

Diagramação
Caroline Sousa
(61) 3234-0575
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