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    SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA 

FEDERAL EM SÃO PAULO – SINDPF/SP, legítimo representante da 

categoria dos Delegados de Polícia Federal lotados no Estado de São Paulo, já 

qualificado ofício em epígrafe, através de seu Presidente Dr. Amaury Portugal, 

que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em 

atenção aos questionamentos contidos no documento de lavra desta 

Procuradoria, responder: 

 

    i) A 'Revista Criminal – Ensaios sobre a Atividade Policial' 

é Publicação de cunho essencialmente acadêmico, cujo objetivo fundamental é 

oferecer aos pesquisadores da Ciência do Direito, especialmente na linha do 

Direito Penal/Constitucional, o essencial espaço para a publicação de artigos 

científicos que possam espelhar sua produção técnica-científica, visando 

aprimorar, no campo da ciência social aplicada, o estudo acerca da atividade 

policial inserida no Estado Democrático Constitucional. 

 

    Vale ressaltar que tal Publicação é custeada integralmente  

mailto:sindpf@sindpfsp.org.br


 
Sindicato dos Delegados de Polícia Federal 

 

Av. Santa Marina, 586 –  CEP 05036-000 – Água Branca – São Paulo 
Fone: (011) 3611-8160/(011) 3611-2980 Fone Fax  - E-mail  sindpf@sindpfsp.org.br  

 

com recursos financeiros oriundos das mensalidades associativas pagas pelos 

Sindicalizados da Entidade, sendo certo que esta atividade é expressamente 

prevista em nosso Estatuto, que prevê, entre outras missões estatutárias, o 

incentivo à produção cultural da comunidade sindical e dos operadores de 

Direito como um todo. Vale ainda lembrar, também à título de esclarecimento, 

que a Revista, até a edição em comento, foi impressa pela extinta Editora Fiúza, 

visto que, para validação e valoração acadêmica dos trabalhos publicados, é 

preciso haver registro de ISSBN por empresa do ramo editorial, competência 

que não possui o Sindicato. 

 

    ii) As contribuições 'literárias' para a Publicação em 

comento foram selecionadas, após envio dos respectivos artigos científicos dos 

interessados em publicar, por competente Conselho Editorial, composto por 

Mestres e Doutores da Ciência do Direito. O critério para publicação levou em 

conta a qualidade técnica do artigo enviado e a aderência temática com a linha 

editorial-científica da Publicação, como é praxe nas demais publicações 

congêneres, sendo certo que tais trabalhos refletem apenas e tão somente a 

opinião técnica-acadêmica dos autores dos artigos, não havendo, por óbvio, 

qualquer relação com o dia a dia profissional dos membros da comunidade 

sindical dos Delegados de Polícia Federal em São Paulo. 

 

 

    iii) Trata-se, como sobredito, de Publicação de conteúdo 

estritamente técnico-científico, sendo certo que, também como é praxe, o 

convite à publicação é dirigida à comunidade acadêmica,  sendo publicados, 

após análise do Conselho supramencionado, os artigos consonantes com a 

proposta temática da Revista, qual seja, os estudos acerca da atividade policial 

inseridos, no bojo do Estado Democrático de Direito, no campo de estudo do 

Direito Penal e Constitucional. Não há, neste contexto, qualquer pagamento 

pecuniário 'por artigo escrito' e/ou propaganda publicitária, de qualquer 

natureza, aceita e inserida na Revista. 
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    Não há, outrossim, 'convites individuais' e 'contratos' 

a acostar nesta resposta, sendo certo que os autores cedem, no contexto da 

liberalidade, também como é praxe neste tipo de trabalho, os direitos autorais  

 

de seus textos para fazer constar tal produção científica em seus currículos 

lattes1, enriquecendo, desta forma, sua carreira acadêmica. Não há, finalmente, 

venda direta da Publicação em comento em livrarias e/ou em quaisquer pontos 

de venda do gênero.          

 

    Feitas estas singelas considerações e certos de termos 

respondido seus regulares questionamentos, aproveitamos a oportunidade para 

renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

    Sem mais, 

 

    Atenciosamente. 

 

   São Paulo, 25 de março de 2015. 

 

 

 

 

   Amaury Portugal 

   Presidente do SINDPF –SP  

 

                                                 
1Para maiores informações acerca do sistema Lattes, sugerimos visita ao sítio http://lattes.cnpq.br/ 
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