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ENTREVISTA

A história profissional do Delegado 
Gilberto Gomes Rocha começou mui-
to antes dele integrar a Polícia Civil 
do Distrito Federal. Aos 18 anos, o ele 
ingressou na Aeronáutica, através do 
Serviço Militar Obrigatório, lá perma-
neceu até os vinte e um anos, quando 
prestou concurso para a Polícia Militar 
do Distrito Federal e serviu a corpora-
ção por dez anos. Nesse período, o 
servidor concluiu a Faculdade de Di-
reito e, após novo concurso público, 
se tornou Escrivão da PCDF.  

Como diz o ditado, Gilberto estava 
com um olho no peixe e outro no gato. 
Depois de ser aprovado como escri-
vão, logo fez mais uma prova e se 
tornou Delegado de Polícia. “Ser De-
legado foi a realização de um grande 
sonho. Ao trabalhar como Policial Mi-
litar eu já admirava a profissão. Como 
escrivão estive ainda mais perto da 
atuação do Delegado. Esse cargo é 
muito importante para a sociedade, 
afinal é o Delegado que dá a primei-
ra palavra sobre uma infração penal 
levada à Delegacia. O Delegado de 
Polícia é o primeiro garantidor dos di-
reitos e garantias individuais previstos 
na Constituição da República”, afirma 
Gilberto.

Já se passaram seis anos desde a 
sua aprovação do concurso para 

De fatos inusitados a grandes crimes, conheça a
história do delegado Gilberto Gomes Rocha, um apaixonado

pela investigação de crimes de homicídio

Delegado, desde então o brasiliense 
já passou por postos bem importan-
tes, como a 33ª DP (Santa Maria), 
onde já era lotado antes como escri-
vão. O profissional conta que adqui-
riu grande experiência nessa unidade 
pelo grau de complexidade das ocor-
rências. “As demandas daquela Dele-
gacia são difíceis e em grande quan-
tidade, a sociedade local é composta 
por pessoas humildes, em geral, e, 
muitas vezes, tem somente a Polí-
cia para recorrer nas horas difíceis. 
No entanto, se de um lado há muito 
trabalho, de outro há uma grande sa-
tisfação em poder ajudar as pessoas 
em suas inúmeras e mais diversas 
demandas, que vão desde uma orien-
tação jurídica a questões complexas 
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riam sem solução, e que, graças ao 
trabalho de excelência desenvolvido 
por todos os servidores da unidade, 
foram desvendados e os autores res-
ponsabilizados no âmbito judicial, en-
tão, todo dia é dia de aprendizado”, 
analisa o brasiliense.

Para Gilberto, o trabalho de Delegado 
vai muito além da investigação e da 
resolução de uma infração penal. Se-
gundo ele resolver um crime é dar um 
alívio a uma família que sofre, a uma 
mãe que espera justiça. É devolver a 
ordem para a sociedade. “Costumo, 
ao final das investigações, informar 
aos familiares da vítima o resultado do 
nosso trabalho. Por vezes sou surpre-
endido com familiares comparecendo 
à unidade para agradecer ou com o 
Ministério Público elogiando o traba-
lho realizado de maneira séria e res-
ponsável, e até mesmo membros do 
Poder Judiciário elogiando as inves-
tigações. O principal disso tudo é tra-
zer justiça à família da vítima. Mostrar 
que nos importamos, e claro, levar o 
infrator à Justiça para que responda 
pelo que fez”, confidencia o policial.

que envolvem crimes graves. Foi um 
aprendizado muito grande”, destaca o 
Delegado, que passou ainda por ou-
tras unidades, como a 14ª DP (Gama), 
20ª DP (Gama), Delegacia da Criança 
e do Adolescente, entre outras. 

Desde 2017 está na Coordenação de 
Repressão a Homicídios e de Pro-
teção à Pessoa (CHPP), como Dire-
tor-Adjunto da 2ª DHPP. “Investigar 
homicídios sempre foi minha paixão 
e considero que tenho muita aptidão 
para isso. Trabalhar na CHPP é um 
grande aprendizado e, ao mesmo 
tempo, um grande desafio. As investi-
gações, em regra, são antigas e com-
plexas, muitas vezes a Delegacia de 
Homicídios é a última esperança para 
os parentes de vítimas terem justiça 
sobre o que aconteceu com seu ente 
querido. São procedimentos que, se 
não fosse a atuação valiosa dos Po-
liciais da CHPP, ficariam sem solução 
e, por consequência, impunes”, sa-
lienta o servidor.

O profissional avalia sua trajetória 
como uma história de sucesso, mas 
de muito trabalho e dedicação. “O 
Delegado nunca terá uma vida profis-
sional monótona. Todos os dias, nas 
Delegacias, aprendemos bastante. 
Todos os dias uma situação nova se 
apresenta e nos faz pensar, estudar 
e compartilhar conhecimento com os 
colegas. Entendo que minha trajetória 
é de bastante sucesso. Apesar de ter 
apenas sete anos como Delegado de 
Polícia, estar lotado na CHPP me deu 
a oportunidade d trabalhar em inú-
meros casos de homicídios que fica-
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 O Delegado afirma que cada inves-
tigação de homicídio concluída com 
autoria é uma grande realização. “Al-
gumas tem questões que marcam, ou-
tras são mais simples, poderia contar 
aqui diversas investigações que mar-
caram minha atuação como Delegado 
e como pessoa, mas tenho o mesmo 
apreço por cada investigação concluí-
da com sucesso”, destaca.

Sobre fatos, momentos marcantes  da 
carreira, o Delegado relembra uma 
situação curiosa e até engraçada du-
rante uma das diligências feitas pela 
CHPP. “Talvez o mais inusitado de 
todos seja o fato de ter encontrado, 
durante uma busca e apreensão em 
uma investigação de homicídio em 
que o autor havia matado o patrão, 
um “despacho” com meu nome e o 
nome do Agente de Polícia que traba-
lhava comigo na investigação. Não sei 
qual era o objetivo do “trabalho”, mas 
acho que não deu certo, pois o autor 
foi condenado a vinte e dois anos de 
prisão pelo crime”, relembra aos risos. 

Na sua vida pessoal, o Delegado mos-
tra o mesmo ânimo e dedicação. Gil-
berto afirma que sua família é o pilar 
mais importante para alcançar a felici-
dade e o sucesso. “Parece clichê, mas 
família é tudo. Tenho dois filhos lindos, 
Guilherme e Caio, um de dezenove e 
outro de onze anos de idade, e tudo o 
que faço, tudo o que vivo e tudo o que 
sou, sempre foi para eles. Sempre tive 
o apoio da minha família na minha tra-
jetória de estudos e de trabalho, espe-
cialmente da minha esposa”, observa.

Além do amor por sua família e por 
sua profissão, o Delegado não escon-
de outra grande paixão, o futebol. O 
profissional começou a praticar o es-
porte ainda na infância e por seu gran-
de desempenho dentro de campo, foi 
convidado para integrar a equipe de 
Delegados da PCDF nos jogos World 
Police and Fire Games, de 2022, ou 
popularmente conhecida como as 
Olímpiadas da Segurança Pública, 
que ocorre de 22 a 31 de julho em 
Rotterdam, Holanda. “Minhas expec-
tativas são as melhores não somente 
quanto ao futebol, mas quanto a todos 
os atletas que estarão nos jogos. Es-
pero ter a honra e o prazer de trazer 
uma medalha para nossa Polícia, mas 
também ter o prazer de ver meus cole-
gas ganhando medalhas em todas as 
modalidades de que participaremos”, 
conta o atleta.
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Entidades Integradas 

Gilberto relata que sempre foi um fre-
quentador assíduo dos campeonatos 
de futebol realizados no Clube da As-
sociação dos Delegados (Adepol), e 
que desde o seu ingresso na PCDF, 
se filiou ao Sindicato dos Delegados 
(Sindepo).  “Tenho uma excelente re-
lação com os dois, sou até meio sus-
peito para falar. Uma das minhas pai-
xões é o futebol e a Adepol promove, 
todos os anos, um dos campeonatos 
amadores mais empolgantes de Bra-
sília, talvez o melhor, o Adeboleiros.  
Também tem uma “pelada” imperdível 
toda terça-feira. Além de proporcionar 
esporte aos associados, promove a 

integração entre os colegas delega-
dos e suas famílias”, relata. 

O servidor ainda destaca as vanta-
gens e facilidades do Clube dos De-
legados. “O espaço tem melhorado 
muito com a atual gestão, abrindo es-
paço para o atletismo, para o pessoal 
do Beach Tennis, para atividades en-
volvendo as mulheres e até barbea-
ria para os homens. Uma coisa que 
dou muito valor é que a Adepol sabe 
tratar o associado, não há burocracia 
para nada, tudo se resolve com muita 
tranquilidade, além de ter um espaço 
maravilhoso à beira do lago”, finaliza 
Gilberto.
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NOTAS

Não deixe de votar no concurso
Rei do Amendoim e Rainha da Pipoca

Ainda dá tempo de votar nos melhores trajes típicos da festa junina da 
Associação dos Delegados do Distrito Federal (Adepol/DF) e eleger o Rei do 
Amendoim e Rainha da Pipoca de 2022.

A votação ocorre desde o dia 15 de julho no Instagram da entidade (https://www.
instagram.com/adepoldf/) e vai até 4 de agosto. Os concorrentes são crianças 
de até 5 anos que abrilhantaram a festa da entidade com seus trajes caipiras.

É só escolher o candidato e comentar na publicação com o número da crian-
ça nos comentários. Será considerado apenas um voto por seguidor. O rei e a 
rainha mais votados receberão prêmio no valor de R$1.000,00, sendo R$500,00 
para cada alteza.

https://www.instagram.com/adepoldf/
https://www.instagram.com/adepoldf/
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NOTAS

Começam as olímpiadas da segurança pública em Rotterdam

Eles são os garantidores da Seguran-
ça da população do Distrito Federal, 
mas de 22 a 31 de julho vão trocar 
as investigações  para representarem 
a capital federal em um dos maiores 
eventos esportivos do mundo, o World 
Police and Fire Games (WPFG), as 
Olímpiadas da Segurança Pública.  
 
Os jogos serão realizados em Rotter-
dam, na Holanda, e o credenciamen-
to dos atletas e a abertura ocorreram 
nesta sexta-feira(22). Cerca de quinze 

Delegados da Polícia Civil do DF par-
ticiparão dos jogos nas mais diversas 
modalidades, entre elas Atletismo, Vô-
lei de Praia, Jiu-Jitsu, Vôlei e Futebol.  
 
A preparação dos atletas Delegados 
ocorreu no Clube da Associação dos 
Delegados (Adepol/DF).  Ao todo, po-
liciais e bombeiros de 70 países estão 
participando do WPFG, onde disputa-
rão medalhas em 63 esportes. O Dis-
trito Federal estará representado por 
69 atletas.
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ESPAÇO MULHER

O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filia-
das e familiares. Com atendimento de excelência voltado à beleza e a saúde, o 
local foi pensado especialmente para as Delegadas da PCDF.

Serão oferecidas no espaço massagens Relaxante, Drenagem, Modeladora e 
Desportiva.

Seguindo todas as orientações de biossegurança, o local oferece ainda ser-
viços de design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação, 
corte, escova e muito mais!

Para saber mais, entre em contato pelos telefones (61) 3361-8471 ou (61) 
8247-0506.

Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas
a partir de 30 de julho
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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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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

