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ENTREVISTA
“Me sinto privilegiado em fazer parte da história da PCDF”.
Corregedor-geral Adjunto relembra momentos marcantes
na profissão
Servidor da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) há 25 anos, o Corregedor-geral Adjunto da PCDF, Érito Pereira da
Cunha, coleciona momentos marcantes
em sua trajetória profissional. O brasiliense conta que sempre teve o sonho de
exercer a profissão de Delegado, meta
concluída em 2006. “Fiz grandes amigos
e me sinto privilegiado em fazer parte da
história da PCDF, que para mim é a melhor do país e conta com profissionais de
referência nacional”, ressalta ele.
Desde que ingressou na PCDF, em 1º de
abril de 1996, como Agente de Polícia, foi
lotado na 10ªDP, época em que abrangia
Lago Sul, Paranoá e São Sebastião, na
Divisão de Operações Especiais (DOE),
Escola Superior de Polícia Civil (antiga
APC), Carceragem do Departamento de
Polícia Especializada (DPE) e Delegacia
de Repressão a Roubos (DRR).
Sua primeira lotação como Delegado de
Polícia foi na DRR. Logo depois, ele foi
para a 15ª DP (Ceilândia Centro) e, após,
foi convidado para ser Diretor Adjunto da
DOE. Érito foi também Diretor da Divisão
de Operações Aéreas (DOA), assumiu
a chefia da DRR, a diretoria da DOE e
foi coordenador da Coordenação Policial
de Operações Especiais, composta pela
DOE e DOA.

(São Sebastião), onde avalia ter tido
“uma equipe incrível e estive a frente dos
melhores trabalhos na minha carreira
policial”, revela. Após sua passagem por
esta delegacia, foi Cartorário da 2ª DP
(Asa Norte) e cedido como Coordenador
do Sistema Prisional para a Subsecretaria do Sistema Penitenciário (SESIPE),
que se transformou em Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária
(SEAPE), onde o Delegado exerceu a
função de Chefe de Gabinete.

Ele foi ainda Delegado-Chefe da 30ªDP

Há 11 meses, Érito está de volta à PCDF
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Érito avalia que o judô o deu destaque
na polícia. “Fui para a DOE como agente muito pela condição física e técnica
e me tornei instrutor de defesa pessoal
da DOE e da APC, o que sou até hoje.
Fiz a faculdade de Direito na Associação de Ensino Unificado do DF (AEUDF)
praticamente de graça pois, em troca,
dava uma aula de judô por semana. O
esporte me deu uma força mental importante para a carreira policial”, observa o
Delegado.

como Corregedor-geral Adjunto de Polícia. “Fui abençoado por Deus, trabalhei
com pessoas incríveis e com grandes
policiais. Uma trajetória de sucesso. A lição que gostaria de compartilhar é: faça
amigos”, ressalta o entrevistado.
O Delegado afirma que sua esposa e filhos são os mais importantes pilares para
o ajudar a alcançar o sucesso. “Precisamos desse apoio sempre”, comenta ele.
Para Érito, uma das coisas que mais o
motiva a continuar na profissão é o prazer e orgulho de ser policial civil e gostar
de trabalhar, “além dos grandes amigos
que ainda tenho na instituição”, conta
Érito Cunha.
Além do pilar familiar, Érito conta que o
esporte sempre o auxiliou em sua carreira. Ele, que começou a lutar judô aos 12
anos, após várias lesões nos joelhos se
viu obrigado a parar com os treinos, mas
retornou às artes marciais em 2017, com
o Jiu-jitsu, para “ter o prazer de colocar o
quimono e treinar com o meu filho”, expressa o Delegado.

Para o profissional, ser Delegado de Polícia é ser a autoridade que a comunidade
mais tem acesso. “Todos os problemas
do cotidiano são levados para dentro
de uma delegacia, sendo o Delegado o
responsável por analisar e resolver a situação naquele momento. A ajuda à comunidade vai muito além da prisão de
um criminoso, muitas pessoas que vão à
delegacia estão carentes de informações
e orientações, que são repassadas por
excelentes policiais civis no local”, avalia
ele.

Em 2018, voltou a competir e foi campeão internacional Master 5 no peso pesado e absoluto da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), na faixa azul.
Animado com o resultado, participou do
campeonato mundial master em Las Vegas, EUA, se sagrando campeão mundial no peso pesado e vice campeão no
absoluto, faixa azul da International Brazilian Jiu-JItsu Federation (IBJJF). Ele foi
ainda campeão peso e absoluto no Sul-americano, na faixa roxa. “Hoje estou na
faixa marrom e meu filho na faixa laranja”, relata ele.

O Delegado observa ainda que a profissão escolhida por ele é uma das mais
importantes da carreira jurídica. “Os Delegados são operadores do direito exatamente no momento do conflito, tendo
que fazer a pacificação social durante o
momento mais crítico e avaliando sem-
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pre o socorro à vítima, sem deixar de
lado os direitos e garantias constitucionais do autuado”, reflete Érito.

um disparo na coxa esquerda. Todos os
criminosos foram presos”, relembra o primeiro caso.

Operações de destaque

A segunda operação, tida pelo policial
como a de maior importância em sua
carreira, foi realizada na 30ª DP, contra
gangues que existiam na localidade. “As
gangues eram autoras de diversos homicídios pela cidade. Não havia um objetivo, exceto o de matar seus desafetos
de outros bairros. Após um grande trabalho de investigação dos policiais da 30ª
DP, com o apoio da DOA e DOE, conseguimos prender vários criminosos envolvidos. As prisões desses criminosos
resultaram em uma redução vertiginosa
dos homicídios no DF, fato que foi objeto
de estudo pela Secretaria de Segurança
Pública (SSP DF). Tenho grandes amigos até hoje na 30ª DP”, rememora ele.

O profissional, que ao longo desses anos
contabilizou operações policiais de grande impacto em sua carreira, avalia que
duas delas são inesquecíveis. A primeira, ocorreu quando estava na DOA e sua
equipe prestou apoio à DRR, que tinha
a informação de que uma quadrilha iria
roubar uma empresa de ônibus, localizada atrás do Casa Park.
“Estávamos em uma viatura, o finado
amigo Renato Oliveira e eu. Todas as outras viaturas da DRR tinham entrado em
um estacionamento que tinha a visão da
empresa. Ocorre que, ao chegarem ao
local, o roubo já estava em andamento.
A nossa viatura havia ficado de fora. O
roubo foi todo narrado pelo sistema de
rádio da PCDF. Quando o policial avisou
que os criminosos estavam saindo e não
estavam com vítimas, interceptamos o
veículo dos criminosos, dando início a
um grande tiroteio, onde fui atingido por

Após compartilhar estes momentos, o
Delegado afirma que é muito feliz na profissão que o acolhe há tantos anos. “Tenho um amor incondicional pela PCDF,
após 25 anos de carreira estritamente
policial, digo que valeu e que faria tudo
de novo”, conclui o entrevistado do Delta.
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NOTAS
Presidente do Sindepo se reúne com associados e assessoria
jurídica para tratar sobre aplicabilidade de decisão de
Tema 942 do STF

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Sindepo) se
reuniu, na última sexta-feira(10), com os associados e com a assessoria jurídica do
Sindicato para tratar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) referente
ao Tema 942 de Repercussão Geral e sua aplicabilidade para a carreira dos Delegados de Polícia.
A decisão do STF permite a conversão do tempo especial em comum, para fins de
aposentadoria, e tem despertado grande interesse por parte dos associados. Participaram da reunião os advogados Juliano Costa Couto, Luís Filipe Vieira Leal e Daniel
Gomes.
O ex-presidente do Sindepo, Rafael de Sá Sampaio, Assessor Especial da Secretaria de Governo da Presidência da República, também esteve presente na reunião.
Os associados puderam tirar suas dúvidas e, ao final, demonstraram interesse em
propor a ação judicial de conversão do tempo especial em comum.
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COLUNA SOCIAL
Galeria de fotos: Confira como foi a segunda rodada
do Campeonato Adeboleiros
A segunda rodada do 13º Campeonato Adeboleiros – Eurocopa aconteceu no último
sábado(11) e deu o que falar! Mais seis times se enfrentaram em três partidas nesta
segunda etapa e não teve jeito! Deu Suécia (2x0 contra a Itália), Espanha (3x2 contra
a Alemanha), e um fatídico empate entre França e Portugal, que ficaram no 1x1!
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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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CLUBE ADEPOL
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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 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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PARCERIAS
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OPORTUNIDADE
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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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COMUNICADOS
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REDES SOCIAIS
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Amarildo Fernandes

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Mídia e Conexão

Pesidente do Sindepo
Marcelo Portella

Jornalista responsável
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Diretoria de Comunicação - Sindepo
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