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INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

Nome: Marcelo Augusto Xavier da Silva 

Cargo efetivo: Delegado da Polícia Federal 

Cargo comissionado: Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, código DAS 101.6 
 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA E CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

 

ÁREA DE FORMAÇÃO  

• Curso superior: Bacharel em Direito  

Instituição: Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – UNIFMU 

• Curso: Pós-Graduação "lato sensu“ em Ciências Criminais 

Intituição: Universidade Anhanguera UNIDERP  

• Curso: Formação Profissional de Delegado de Polícia Federal 

Instituição: Academia Nacional de Polícia (ANP/DPF) 

• Curso: I Fórum de Desenvolvimento de Práticas Policiais Sobre Trabalho Forçado Infantil - 
Parceria Entre o Departamento de Polícia Federal e a U.S. Immigration and Customs 
Enforcement 

Instituição: ANP/DPF 

• Curso: Progressão Funcional da 3ª para 2ª Classe no cargo de Delegado de Polícia Federal 

Instituição:  ANP/DPF 

• Curso: Progressão Funcional da 2ª para 1ª Classe no cargo de Delegado de Polícia Federal 
(Submetralhadora HK MP5; e Planejamento Estratégico) 

Instituição: ANP/DPF 



• Curso: Habilidades Sociais Para Chefias 

Instituição: ANP/DPF 

• Curso: Participação no III e IV Seminário Nacional Sobre Investigação de Homicídios, 

Instituição: ANP/DPF 

• Curso: Aperfeiçoamento Para Progressão Funcional — Classe Especial (Criminologia; 
Orçamento e Finanças Púb1icas; Temas de Direito Penal e Direito Processuai Penal; 
Tópicos de Teoria da Investigação; Polícia, Sociedade e Direitos Humanos; Liderança 
Estratégica; Fundamentos de Inteligência; Cooperação Policial Internacional) 

Instituição: ANP/DPF 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

• Órgão: Polícia Federal do Brasil 

Cargo: Delegado de Polícia Federal — Classe Especial 

Descrição das atribuições: presidir inquéritos policiais, elaborando Portarias, despachos 

interlocutórios e relatórios finais, termos circunstanciados e autos de prisão em flagrante; apreender 

objetos que tiverem relação com o fato delituoso e requisitar perícias em geral para a formalização 

da prova criminal; cumprir e fazer cumprir mandados de prisão. Além disso, dirigir e orientar a 

investigação criminal e todos os atos de polícia judiciária de uma Delegacia de Polícia ou qualquer 

outro órgão policial; proceder a verificação e exame dos atos ilícitos chegados a seu conhecimento, 

tomando as providências jurídicas que o caso requer; elaborar relatórios, bem como, representar 

pela decretação judicial de prisões temporárias; proceder a sindicâncias administrativas, processos 

administrativos disciplinares; expedir e fiscalizar a emissão de documentos públicos de sua 

competência; gerenciar o órgão policial em que estiver lotado; realizar atividades afins ou correlatas. 

 

• Órgão: Fundação Nacional do Índio - Funai  

Cargo: Ouvidor 

Descrição:  encaminhar denúncias de violação dos direitos indígenas individuais e coletivos; contribuir 

na resolução dos conflitos indígenas; promoção de articulação entre a Funai, povos, comunidades e 

organizações indígenas e instituições governamentais e não governamentais, nacionais e 

internacionais, que tratem dos direitos humanos, para prevenir, mediar e resolver as tensões e os 

conflitos e garantir a convivência amistosa das comunidades indígenas; e - contribuir para o 

desenvolvimento de políticas em prol dos povos indígenas. 

 

 



• Órgão: Polícia Federal em Barra do Garças/MT 

Cargo: Chefe da Delegacia 

Descrição: planejar, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades de polícia administrativa e 

as operações relacionadas à sua área de atuação; acompanhar, controlar e executar as atividades de 

segurança física das instalações da Superintendência e o serviço de plantão; consolidar e encaminhar 

ao Superintendente Regional sua proposta para a elaboração do plano e dos relatórios de metas e de 

atividades da unidade; e promover o controle estatístico dos dados e a consolidação das informações 

referentes às suas atividades. 

 

• Órgão: Câmara dos Deputados 

Cargo: Assessor da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Funai e INCRA (Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária) 

Descrição: Coordenar atividades administrativas; redigir ofícios e correspondências; 

Elaborar minutas de matérias legislativas, tais como proposições, pareceres, votos, requerimentos, 

recursos, emendas, projetos de lei e outros; elaboração de pronunciamentos; prestar assistência a 

autoridades em compromissos oficiais; assessorar ao parlamentar nas reuniões de comissões, 

audiências públicas e outros eventos; acompanhar matérias legislativas e as publicações oficiais de 

interesse do parlamentar; cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato 

parlamentar 

 

• Órgão: Polícia Federal do Brasil 

Cargo: Participação e Coordenação de várias operações policiais renomadas como: Operação 

Veraneio — CGPRE/DPF; Operação Maraiwatsede - CGDI/DPF; Operação Madrinha — 

CGPRE/DPF; Operação Quintessência - CGDI/DPF; Operação Ixtab — CGPFAZ/DPF; O Grande 

Truque — CGPFAZ/DPF 

Descrição: Executar investigações e operações policiais na prevenção e na repressão a ilícitos penais, 

dirigir veículos policiais, cumprir medidas de segurança orgânica, desempenhar outras atividades de 

natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas; 

investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais, observada a 

competência da Polícia Federal; proceder à busca de dados necessários; executar todas as tarefas 

necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, à produção e ao preparo dos documentos 

de informações; executar todas as atividades necessárias à prevenção e repressão de ilícitos penais da 

competência da Polícia Federal; conduzir veículos automotores, embarcações e aeronaves; auxiliar a 

autoridade policial em todos os atos de investigação, cumprir medidas de segurança orgânica; 

desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras 

tarefas que lhe forem atribuídas. 


