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ENTREVISTA

Brasiliense, o Delegado de Polícia, 
Dr. Herbert Medeiros Léda, afirmou 
que sua trajetória na Polícia Civil do 
DF é fascinante, tanto pelos desafios, 
quanto pela gratidão que ela traz. “Ao 
mesmo tempo em que cumprimos 
nossa missão constitucional em efetu-
ar uma prisão em flagrante ou repre-
sentar por uma medida cautelar sigi-
losa, temos a responsabilidade social 
no combate a violência urbana e na 
pacificação social” avalia o entrevista-
do do Delta desta edição.

Bacharel em Direito pelo Centro Uni-
versitário de Brasília (UniCEUB) e com 
pós-graduações nas áreas de Direito 
Público e Gestão da Segurança Pú-
blica, Herbert Léda é servidor na área 
da Segurança Pública há mais de 12 
anos, onde começou como Agente So-
cioeducativo em 2010, profissão que 
seguiu por cinco anos. Nesse perío-
do, também advogou nas áreas cível, 
penal e trabalhista. Em 2014, passou 
no concurso de Escrivão de Polícia da 
PCDF, ficou no cargo por três anos, e 
no ano de 2018 ingressou nos quadros 
como Delegado de Polícia da PCDF. 

Como Agente Socioeducativo, Herbert 
desempenhou o cargo efetivo na Se-
cretaria da Criança do DF (SECRIA), 
e, em pouco tempo, devido ao seu 
currículo e criteriosa análise técnica 
pela Direção do Centro de Atendimen-

Delegado Léda fala sobre os seus 12 anos
como servidor público da área de Segurança Pública

to Juvenil Especializado - CAJE, foi 
cedido para a Vara de Execução de 
Medidas Socioeducativas do Distrito 
Federal (VEMSE/TJDF) para cumpri-
mento de força tarefa. Naquele se-
tor, esteve sob supervisão da Juíza 
de Direito Titular, a Dra. Lavínia Tupy 
Vieira Fonseca, que o elogiou ampla-
mente pela maneira proativa, compe-
tente, responsável e pontual com que 
buscou atuar na Assessoria Jurídica 
daquele órgão do Poder Judiciário, o 
qual esteve no período entre 2012 a 
2015. 

A Magistrada ainda acrescentou que, 
para cumprimento desta força tarefa, 
o presente servidor policial desenvol-
veu atividades laborais de cunho pro-
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cessuais junto a Vara da Infância do 
DF, cujas atribuições exigem a utiliza-
ção preponderante de conhecimentos 
jurídicos e consistem na elaboração 
de minutas de pareceres, despachos, 
decisões, sentenças, informações de 
agravos e recursos, dentre outras re-
lacionadas às atividades de um gabi-
nete de um Juiz de Direito.

Como Escrivão de Polícia, teve um 
interesse maior pelo trabalho do De-
legado, o que o motivou a continuar 
os estudos para a aprovação do cargo 
atual, como Autoridade Policial, sendo 
subordinado aos Delegados-Chefes, 
Dr. Marcelo Portella (atual  Chefe da 
1a DP/DPC), bem como o Dr. Henri-
que Rezende (atual Coordenador da 
CORD/DPE). 

Em 16 de novembro de 2018, quan-
do tomou posse no cargo de Delega-
do de Polícia, o servidor foi lotado na 
15ª DP (Ceilândia Centro), ocasião 
em que permanece até os dias atu-
ais. O servidor trabalha nos regimes 
de plantão e expediente e destaca 
como excelentes os trabalhos realiza-
dos pelo ex-Delegado Chefe da uni-
dade, o Dr. André Luís da Costa Lei-
te, atual Coordenador de Repressão 
aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI/
DPE/PCDF), e pelo atual Dirigente, o 
Dr. Antônio João Dimitrov Borborema. 
“Ambos são excelentes profissionais, 
gestores de referência na Polícia Civil 
do DF e atuantes no combate ao crime 
organizado”, menciona o profissional.

O Dr. Léda apontou que a 15ª DP é 
uma das mais importantes Delega-
cias no cenário Institucional do De-
partamento de Polícia Circunscricio-

nal/DPC/PCDF, pois abarca a maior 
Central de Flagrantes (CEFLAG) do 
Distrito Federal. “Ela também é bem 
movimentada, pois divide o espaço 
físico com a Delegacia Especializada 
da Mulher (DEAM II). Além disso, em 
nossa estrutura física temos um Posto 
de Atendimento do Instituto de Medici-
na Legal (IML)”, explica.

O Delegado afirma, ainda, que tem 
muita satisfação em pertencer à 
PCDF. “Como diz o nosso orgulhoso 
hino,  “Atalaia Eterno eu serei”. Aqui é 
onde pretendo me aposentar, pois me 
sinto plenamente realizado com o que 
faço. Apesar de não ter a lotação das 
mais confortáveis (CEFLAG/15ª DP), 
ainda assim, na gíria militar, reforço 
que “missão dada é missão cumpri-
da” por isso vamos pra cima, passar 
o trator e vencer! Custe o que custar”, 
proclama o Policial.
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O servidor destaca que possui gran-
de interesse em trabalhar no Departa-
mento de Polícia Especializada (DPE) 
e reitera que a lição que traz consigo 
ao longo desses anos de trabalho na 
15ª DP é a experiência de grandes 
operações policiais desenvolvidas, 
com inúmeras prisões, condenações, 
apreensões, além da sensação de de-
ver cumprido, ao longo desses quatro 
anos de muitas histórias, de opera-
ções de sucesso e de conquista. “São 
plantões com muitos procedimentos 
instaurados e, de qualquer forma, é 
um local de aprendizado constante”, 
destaca o entrevistado e complemen-
ta. “Como diria o sábio, a vida é uma 
escola constante, aprendemos todos 
os dias”.

Casado desde 2013 com a advogada 
Samara Léda, a qual descreve como 
sendo o amor de sua vida, o Delegado 
é pai dos pequenos Herbert Léda Neto 
(3 anos), Maria Clara Léda (6 anos) e 
Luisa Léda (10 anos). Ele conta que 
o sonho das crianças é que o pai seja 
transferido para uma Delegacia mais 
próxima de sua residência, que fica 
na Asa Norte, já que, em seu trabalho 
na Ceilândia, não consegue almoçar e 
jantar com os pequenos, e nos dias do 
plantão dorme fora de casa. 

Ele enfatiza que permanecerá na ba-
talha tentando sua transferência para 
mais perto de casa, “já que sou bra-
sileiro, e como diz o ditado popular: 
“o brasileiro não desiste nunca.“ De 
qualquer modo, entendo que a paci-
ência é a base do sucesso e um dia 
a minha vez ainda chegará, nem que 
demore alguns dias, meses ou anos. A 
lição que fica é a de que a esperança 

é a última que morre. Para os religio-
sos, entendo que devemos nos ape-
gar mais às orações  e suplicar que 
os seres superiores iluminem nossos 
caminhos, com fé em Deus irei vencer 
esse desafio”, ressalta o entrevistado.

O Delegado aproveita o espaço para 
reafirmar a importância da Associação 
e do Sindicato para a representativi-
dade da categoria. “Agradeço imensa-
mente e em especial ao Dr. Amarildo 
Fernandes, ao Dr. Rafael Sampaio e 
ao Dr. Marcelo Portella pelo excelente 
trabalho desenvolvido nas Entidades 
Integradas. Estendo os cumprimentos 
e elogios aos demais diretores e mem-
bros”, finaliza a autoridade Policial.

A diferença entre o Gênio e Louco

Ao lembrar-se de sua trajetória como 
concurseiro, o Dr. Léda, que também 
leciona aulas de Direito Penal em Fa-
culdades de Direito, conta que sempre 
faz o seguinte enigma aos seus alu-
nos: qual é a diferença entre o louco e 
o gênio? “Praticamente há silêncio na 
turma. Explico que a diferença entre 
o louco e o gênio está no resultado. 
Fui taxado de louco quando estudava 
de 8 a 10 horas por dia. Quando fui 
aprovado, a notícia se espalhou entre 
familiares e amigos, e de louco passei 
a me tornar gênio, como um simples 
passe de mágica, mas sendo a mes-
ma pessoa no decorrer de cerca de 
três anos de dedicação”, finalizou.
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EVENTO

Feriado é na Adepol! Programação para a criançada dia 01/03!
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CONVITE

Entidades Integradas promovem jantar em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher 

Em homenagem ao Dia Interna-
cional da Mulher (08/03), o Sin-
dicato dos Delegados de Polícia 
(Sindepo-DF) e a Associação dos 
Delegados de Polícia (Adepol-
-DF) irão realizar um jantar para 
todas as Delegadas associadas 
às Entidades Integradas.

O evento acontecerá no dia 8 de 
março, a partir das 19h, no res-
taurante Coco Bambu do Lago 
Sul. 

Atenção associadas! 

Fiquem atentas à data para con-
firmação de presença no jantar 
em homenagem ao Dia da Mu-
lher. Devido ao momento pandê-
mico, o restaurante está pedindo 
confirmação prévia para atender 
a quantidade de pessoas com 
segurança. Confirme sua pre-
sença até 01/03, terça-feira, 
pelo celular: (61) 98247-0504.

Convite exclusivo para associadas!
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COMUNICADO
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S.O.S PETRÓPOLIS
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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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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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CLUBE DE VANTAGENS
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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 

Júlia Zouain
 

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

