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Autor do anteprojeto de lei que permite ao delegado aplicar me-
didas protetivas de urgência afirma que mais do que grandes 

operações, a vida do policial é feita de grandes histórias

ENTREVISTA
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O Delta desta semana conta a trajetória do de-
legado Thiago Frederico de Souza Costa, um 
profissional tão apaixonado pela carreira que 
inspirou a própria esposa, a delegada Cristhia-
ne Andrade França, a trilhar pelo mesmo cami-
nho. Para ele, mais do que grandes operações, 
a vida do policial é feita de grandes histórias.

Thiago avalia família e carreira como interde-
pendentes. “Costumo dizer que a PCDF está na 
minha família. Minha esposa foi agente de polí-
cia e agora é delegada. Meus dois filhos nasce-
ram quando já éramos policiais civis do Distrito 
Federal. Tudo que temos e seguimos conquis-
tando devemos aos nossos esforços e à nossa 
instituição”, reflete o delegado.

Com mais de nove anos na profissão, o servi-
dor conta que antes de segui-la, atuava como 
analista do Ministério Público, em Minas Gerais. 
Em 2011, veio para Brasília tomar posse. Co-
meçou no plantão da 19ª DP (P-Norte, Ceilân-
dia). “Fui muito bem recebido pelo Dr. Alberto 
Passos, então delegado-chefe, hoje aposenta-
do. Pouco tempo depois fui transferido para o 
plantão da 15ª DP, onde permaneci cerca de 
três anos, sendo a maior parte do tempo como 
plantonista, com breve passagem pelo cartório. 
Ceilândia Centro foi uma verdadeira escola po-
licial, onde todo tipo de situação acontecia”, ex-
plica Thiago.

O profissional também passou pelo plantão da 
23ª DP (P-Sul Ceilândia), que cobria, além de 
outras delegacias de Ceilândia, a 18ª DP (Bra-
zlândia), para onde se deslocava quando havia 
situação de lavratura de auto de prisão em fla-
grante.
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Em meados de 2015, trabalhou na Corregedo-
ria-Geral de Polícia (CGP), e ficou lá por três 
anos e meio. “Na maior parte do tempo atuei 
como assessor do Corregedor-Geral. Para mui-
to além do âmbito correcional, nossa atuação 
na Corregedoria tinha múltiplos aspectos, inclu-
sive de defesa de direitos e prerrogativas dos 
policiais civis e das atribuições de nossa institui-
ção. Não foram poucos os desafios pelos quais 
passamos neste período. Destaco, em especial, 
a equipe excepcional de delegados, agentes e 
escrivães que tínhamos na corregedoria”, de-
clara o servidor.

Em 2018, Thiago exerceu a função de Diretor 
do Controle Interno da PCDF, ano em que a 
unidade foi criada. O delegado conta que além 
de todos os compromissos com a corregedoria, 
teve, junto à sua equipe, muito trabalho para 
planejar o funcionamento da nova unidade, que 
exigiu desde a preparação de novas instala-
ções à seleção de servidores para o exercício 
da nova atividade, ainda inexistente na PCDF. 
“Foi um período curto no Controle Interno, mas 
que tenho certeza de que foi importante para 
que os colegas que me sucederam pudessem 
dar seguimento no trabalho”, avalia ele.

O currículo do delegado é extenso. Thiago 
passou ainda por ambientes como a Asses-
soria Institucional da PCDF e a Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal, onde 
chefiou a Assessoria Jurídico-Legislativa – AJL. 
Ele chefiou também a Assessoria Especial da 
SSP/DF. Hoje é Chefe do Gabinete do Secre-
tário de Segurança Pública. Ele avalia a expe-
riência como um desafio enorme, que encara 
com grande motivação e força de vontade. “Não 
é tarefa simples coordenar as assessorias do 
Gabinete, as demandas institucionais de ordem 
política e administrativa, o relacionamento entre 
as forças de segurança pública e ainda assegu-
rar o assessoramento oportuno e eficaz ao di-
rigente da Pasta. Certamente tem sido o maior 
desafio profissional da minha carreira”, relata o 
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profissional.

Perguntado sobre as operações de maior impac-
to em sua carreira, Thiago lembra de situações 
que o instigaram a buscar alterações jurídicas e 
normativas em prol das vítimas atendidas. “Eu 
fazia a oitiva de uma vítima de violência domés-
tica, quando a senhora disse que precisava de 
proteção e que o agressor saísse de sua casa. 
Após saber que teria que aguardar a decisão do 
juiz, a vítima entrou em desespero, dizendo que 
não sabia para onde ir e que se voltasse para 
casa morreria”, relembra Thiago, e continua.

“Naquele momento expliquei como funcionava 
a lei, mas a mulher não aceitava aquela situa-
ção e saiu correndo da delegacia em direção à 
rua, onde dizia que preferia morrer e tentou se 
jogar na frente dos carros. Felizmente ela não 
se feriu, mas foi chocante ver aquele desespero 
e não poder fazer muita coisa. Aquilo me criou 
uma sensação de indignação e impotência. Re-
fleti muito sobre o ocorrido e cheguei à conclu-
são que precisaria mudar a lei. Em 2013, escre-
vi um anteprojeto de lei para que o delegado de 
polícia pudesse aplicar medidas protetivas de 
urgência”, descreve o profissional.

A ideia foi materializada no Projeto de Lei nº 
6.433/2013. Depois desse PL, Thiago passou 
a fazer outros projetos, propondo alterações 
em legislações a fim de municiar os delegados 
de instrumentos e prerrogativas importantes ao 
exercício do cargo.
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Entidades Integradas

Para Thiago, a relação com as entidades inte-
gradas foi e é de bastante trabalho e de dedica-
ção pela defesa da carreira. Desde a época de 
plantonista da 15ª DP, se voluntariava durante 
a folga a elaborar projetos de lei, pareceres e 
projetos. Embora poucos saibam, ele contribui 
para a carreira com leis, decretos e decisões 
que contaram com um pouquinho do seu tra-
balho. Assim aproximou-se do Sindepo, onde 
conheceu pessoas, em suas palavras, extre-
mamente comprometidas. Foi por meio do Sin-
depo que se identificou com a representação 
institucional e no campo legislativo, razão pela 
qual, atualmente, como primeiro suplente da di-

retoria, permanece na busca pelo fortalecimen-
to da PCDF e da carreira e pretende continuar 
nesse caminho.

“Um ponto digno de registro é o privilégio de 
contarmos com um clube que nasceu do traba-
lho de delegados pioneiros e que vem sendo 
cuidado com todo carinho e atenção. É um local 
que gosto muito de frequentar com a minha fa-
mília. Somos privilegiados por isso e pelo traba-
lho desses colegas que zelam pelo nosso bem-
-estar, por isso deixo meus parabéns a todos os 
que se dedicam a nós delegados e delegadas 
de polícia do Distrito Federal”, finaliza o dele-
gado.
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A solicitação do presidente do Sindepo, Marcelo Portella, ao Secretário de Segurança Pública 
do DF, Júlio Danilo Ferreira, para priorizar a vacinação de policiais civis do DF já surtiu efeito. 
Depois da reunião de Portella com o chefe da pasta da SSP, a Secretaria de Saúde disponibili-
zou novas doses de vacina contra o Covid-19 para servidores das áreas de segurança pública. 
A Polícia Civil do Distrito Federal convocou 430 servidores com idade entre 47 e 57 anos para rece-
berem as doses do imunizante. “Nesse ritmo o Sindepo espera que em breve todos os integrantes 
da PCDF estejam imunizados”, avalia Portella.

A vacinação para os profissionais das forças de segurança contempla policiais militares, civis e 
federais, agentes do Detran, militares do Corpo de Bombeiros e forças que apoiam o decreto das 
medidas restritivas do GDF, conforme previsto pelo Ministério da Saúde. Não deixe de se vacinar!

Atenção, delegados!!
PCDF convoca 430 servidores para vacinar!
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O presidente do Sindepo, Marcelo Portella, esteve reunido, nesta quarta-feira (28/04), com o novo 
Secretário de Segurança Pública do DF, o delegado federal Júlio Danilo Ferreira. Na ocasião, o 
representante do Sindicato entregou um documento solicitando prioridade na vacinação dos servi-
dores da PCDF, nos mesmos moldes feitos em outros Estados da Federação, onde a vacinação já 
alcançou todo o efetivo. A ação cumpre decisão tomada pela categoria em Assembleia Extraordi-
nária realizada de forma virtual no último dia 15. 

Em reunião com Secretário de Segurança Pública do DF,
presidente do SINDEPO solicita prioridade na vacinação

dos servidores da PCDF
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O presidente do Sindepo-DF, Marcelo Portella, 
esteve nesta terça-feira (27/04), no Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovações e Co-
municações (MCTIC) para o julgamento das 
iniciativas do Inovapol, Concurso de Inovação 
em Segurança Pública. O evento aconteceu no 
formato híbrido e teve grande parte da banca 
online. 

Na ocasião, o Ministro Marcos Pontes, primeiro 
brasileiro a ir ao espaço, esteve presente para 
prestigiar o evento. “Lanço o desafio à minha 
equipe de estruturarmos um programa de cria-
ção de centros tecnológicos de segurança pú-
blica”, estimula Pontes. 

Das 21 iniciativas inscritas, dez são de Brasília. 
Após o julgamento, as ideias selecionadas se-

rão testadas por profissionais da Polícia Civil do 
DF. As que passarem na avaliação técnica es-
tarão aptas a receber subvenções que podem 
chegar a até 1 milhão de reais, recurso prove-
niente de instituições de fomento que apoiam o 
Inovapol.

O Concurso

Promovido pela organizadora Major Tom, O Ino-
vapol tem o objetivo de levar inovação tecno-
lógica para a segurança pública do Brasil. Em 
sua etapa no Distrito Federal, busca estimular 
iniciativas tecnológicas para resolver desafios 
no combate aos crimes na capital federal. Con-
ta com a realização da Polícia Civil do DF, do 
Sindepo-DF e da Fundação de Peritos em Cri-
minalística – FPCIAA.

Marcelo Portella participa de iniciativas do Inovapol no MCTIC
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Burocracia trava entrada de policiais
em plano de saúde do GDF

DELTA NA MÍDIA

Confira no link.

http://link
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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 sobran-
celhas, 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.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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CLUBE DE VANTAGENS
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Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e produtos? 
Aqui tem!

Em 2021, as Entidades Integradas renovaram parceria com um clube de benefícios pensado espe-
cialmente para seus associados, atendendo a todos os gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos nos melhores pro-
dutos 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.

http://www.clubedodelegado.com.br
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PARCERIAS

14



2021

PARCERIAS

15



2021

PARCERIAS

16



2021

17
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo 

Rafael Sampaio 
 

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

