
DELTADELTA  

INFORMAINFORMA

DELEGADO SE INFILTRA EM QUADRILHA PARA
INVESTIGAR

 

Informativo da Associação e do Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal

26 de fevereiro de 202126 de fevereiro de 2021

www.entidadesintegradasdf.org.brwww.entidadesintegradasdf.org.br



ENTREVISTAS

As histórias na profissão ao longo dos

anos são muitas. Logo em seu primei-

ro dia de DRFV, em 91, participou de

uma operação complexa, na qual se

investigava uma quadrilha “barra pe-

sada”.

“Entrei infiltrado na quadrilha. Apareci

como pretenso receptador interessa-

do nos carros subtraídos pela qua-

drilha. Havia uma onda de furtos de

camionetes D-20 e F-1000 na época.

Fiquei com os integrantes da quadri-

lha por um dia inteiro, até que, no fim

O entrevistado desta semana é o de-

legado aposentado André Victor, do

Espírito Santo. Filho de pai carioca e

mãe gaúcha, André é o caçula de

cinco irmãos. “Meus pais vieram para

Brasília em 1960, já com três filhos.

Aqui nasceram mais dois, eu por

último”, conta. 

Ser delegado foi uma escolha que ve-

io ao fim do curso de Direito. “Surgiu o

concurso na época e acendeu a luz.

Vi que seria realizador abraçar a

profissão. E foi. 27 anos de muitas

emoções. É uma profissão que não

nos deixa aquietar. Intensa o tempo

todo”, revela com orgulho.  

Durante a carreira, passou por di-

versas lotações, incluindo as DP's 2°,

19°, 29° e 30°; as Delegacias de

Trânsito (DET), de Homicídios, de

Roubos e Furtos de Veículos (DRFV),

de Repressão a Pequenas Infrações

(DRPI) e da Criança e do Adolescente

(DC); além do Departamento de

Polícia Circunscricional (DPC) e do

Sistema Prisional.

Delegado se infiltra em quadrilha para investigar

Conheça essa e outras de André Victor do Espírito Santo, policial que se
orgulha da profissão
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ENTREVISTAS

Ser protetor da sociedade. É exercer

uma missão nobilíssima. Os delega-

dos detêm muito poder. Importante

manter o equilíbrio e a humildade pa-

ra não cometer injustiças e, assim,

ser feliz na profissão.

Ser delegado de polícia é...

Sobre o Sindepo e Adepol, Santo é

enfático. “Não largo os dois de jeito

nenhum. Meus portos seguros. Está

ótima a atual gestão. Tanto é que me

coloquei à disposição do Dr. Amarildo

para ajudar a incrementar os esportes

com raquetes no Clube, especialmen-

te o Tênis e o Frescobol”, afirma. 

Após anos de dedicação à carreira, o

delegado aposentado hoje pode des-

frutar de mais tempo na companhia

dos seus dois filhos, Alexandre, de 19

anos e Felipe, de 16 anos.

“Família é fundamental. Meus filhos

estão em primeiro lugar em tudo.

Essa interação sempre me fortaleceu

muito. Estar com eles sempre me fez

recarregar as energias. Hoje são me-

us parceiros no Tênis e no Fresco-

bol”, fala com carinho.

Apesar do trabalho árduo ao longo do

tempo no cargo, André ressalta a im-

portância da carreira. “Procuro trans-

mitir à sociedade a importância da

investigação na redução da criminali-

dade. Procuro também enaltecer a

Instituição e seu qualificado quadro de

servidores. A sociedade respeita mui-

to a PCDF e a Segurança Pública

como um todo. O DF está bem prote-

gido”, diz.

Família

Entidades Integradasda tarde daquele dia, fechamos a

operação, prendendo em flagrante

todos os envolvidos e recuperando

diversos veículos. Foi um ótimo início

de trabalho em uma delegacia que

escolhi trabalhar. Pedi para ir para lá”,

relembra o caso.
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NOTAS

Sindepo busca mais recursos para a Polícia do DF com
presidente da CMO

O presidente do Sindepo, Rafael Sampaio, esteve reunido nesta segunda-feira

(22/2) com a presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Con-

gresso Nacional e líder da bancada do Distrito Federal, deputada Flávia Arruda

(PL-DF), para tratar das emendas parlamentares para a Polícia Civil do DF.

Durante o encontro a congressista, sempre atenta e sensível às demandas da

PCDF, garantiu recursos para a construção da nova sede da 12ª DP, em

Taguatinga Centro.

Flávia Arruda defendeu, ainda, o fomento, por meio de emenda parlamentar de

sua autoria, ao programa de atenção às vítimas de violência doméstica nas

Delegacias Circunscricionais.
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NOTAS

ADPJ trata da PEC Emergencial no Senado

O presidente do Sindepo-DF e ADPJ, Rafael Sampaio, participou de reunião

esta semana com o senador Veneziano Vital do Rego (MDB/PB), em conjunto

com diversas entidades, para tratar da PEC Emergencial (PEC 186/2019). 

O senador expôs que a PEC traz constrangedora vinculação da votação do

auxílio emergencial com a desvinculação dos limites mínimos de gastos com a

Saúde e Educação, bem como com os gatilhos que impõem limites severos à

concessão de qualquer benefício a servidores. 

Veneziano considera que a matéria não está madura e afirmou durante a

reunião que defenderá a prorrogação de sua votação.

Participaram do encontro, além da ADPJ, representantes do FONACATE,

ANAFE, SINDIFISCO, FENAPRF e Unacon.
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NOTAS

Sindepo busca sensibilizar GDF sobre convênio do Inas-DF

Em comunicado aos associados, o presidente do Sindepo-DF, Rafael

Sampaio, informou as últimas atualizações sobre o convênio entre o Instituto

de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF) e a

Polícia Civil do DF (PCDF) para permitir a adesão ao GDF Saúde. Na última

segunda-feira (22/02) houve uma reunião entre o secretário de Economia do

DF, André Clemente, e o Inas-DF para solucionar o impasse da questão do

plano de saúde dos servidores. 

 

“Se necessário for, vamos cobrar do governo que faça uma operação legal na

legislação do Inas-DF para que a contrapartida relacionada aos servidores do

DF, caso não esteja sendo satisfeita na forma da lei pela Secretaria de

Economia, que ela seja feita pelo GDF, considerando a inviabilidade de

utilização dos recursos do Fundo Constitucional do DF”, explicou.  

De acordo com Sampaio, a entidade está buscando sensibilizar o governo

local da importância de celeridade nesse tema. “Estamos buscando por todos

os meios sensibilizar o GDF da necessidade estabelecer esse convênio o mais

rapidamente possível e viabilizar a adesão dos servidores policiais.

Especialmente por conta da pandemia, aumentou muito a demanda por saúde

desses servidores e de seus familiares”, relatou.
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NOTAS

STJ decide que juiz não pode converter prisão em
flagrante em preventiva sem pedido do Ministério Público
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A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em votação majoritá-

ria, decidiu na última quarta-feira (24/2) que o juízo não pode efetuar, de ofício,

a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Neste caso, deverá

analisar, inicialmente, pedido do Ministério Público para tomar a decisão.

A decisão, tomada em julgamento de habeas corpus patrocinado pela

Defensoria Pública de Goiás, tratou uma questão que vinha gerando polêmica

principalmente durante a pandemia de Covid-19, em que as audiências de

custódias foram suspensas. O resultado pacificou uma divergência entre a

Quinta e Sexta Turmas do STJ, que que versava sobre a possibilidade de

conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Os ministros da Corte, por maioria, entenderam que as novas disposições do

“pacote anticrime” não permitem a conversão de ofício sem prévio

requerimento do MP ou da autoridade policial.

Anteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que a “Lei no

13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, §§

2º e 4º do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma

absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das

partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da au-



toridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’, não mais

sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação

‘ex officio’ do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade”.

Diante do entendimento do STJ e do STF, a ADPJ se manifestou em nota

pública, alertando que pode ocorrer a concessão de liberdade a perigosos

autores de crimes graves, em situações como a eventual ausência de

representante do MP nas audiências de custódia, ou caso esses não

requeiram a conversão do flagrante em preventiva.

A associação recomenda que para evitar situações como essas, com potencial

de expor a sociedade a risco, “seria conveniente que, ao comunicarem os

Autos de Prisão em Flagrante, os Delegados de Polícia avaliassem a

possibilidade de representar pela conversão da prisão em flagrante em prisão

preventiva, de acordo com o seu livre convencimento e no uso de sua

autonomia funcional”.  

NOTAS
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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.

CLUBE DE VANTAGENS

Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e
produtos? Aqui tem!
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EXPEDIENTE
CONSELHO EDITORIAL

 

Presidente da Adepol
Amarildo Fernandes

 

Pesidente do Sindepo
Rafael Sampaio

 

Diretoria de Comunicação - Sindepo
Raphael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 

Jornalista responsável
Tatiana Damasceno e Marina Rodrigues

 

Diagramação
Marina Rodrigues

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

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

