CURRICULUM VITAE
André Rosa Leiras, Delegado de Polícia Civil, nasceu no município do Rio de
Janeiro em 1979, é bacharel em direito com especialização em Gestão de Processos e
Projetos em Segurança Pública pelo instituto COPPEAD/UFRJ.
Ingressou na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em 2002, ocasião em que
exerceu o cargo de Oficial de Cartório Policial.
Posteriormente foi aprovado no concurso público de provas e títulos ao cargo de
Delegado de Polícia.
Atualmente é Delegado Titular da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados
(DDSD).
Durante sua formação profissional participou de diversos cursos sendo os mais
relevantes:
Curso Superior de Polícia Integrado - COPPEAD - Universidade Federal do Rio
de Janeiro, 2018.
Curso de investigação de Tráfico de Armas (Trafficking Arms) by Bureau of
Alcohol, Tabaco, Firearms and Explosives (ATF) / U.S Immigration and Customs
Enforcement (ICE) – (USA, 2017)
Curso de Investigação Financeira (Laboratório de Lavagem de Dinheiro/PCERJ e
ACADEPOL, 2017)
Estágio de Operações Policiais (CORE/PCERJ, 2017)
Curso de Investigação Policial e Fraudes em Documentos (ACADEPOL, 2003)
Aspectos Jurídicos da Abordagem Policial (SENASP, 2010)
Curso de Busca e Apreensão (SENASP, 2008)
Curso de Gerenciamento de Crise (SENASP, 2008)
Uso da Informação na Gestão de Segurança Pública (SENASP, 2008)
Curso de Progressão em área de risco (ACADEPOL, 2003)

Ao longo dos anos vem se dedicando à causa da segurança pública do Estado do Rio
de Janeiro, sobretudo do município do Rio, sendo sua atuação reconhecida por
diversas autoridades.
Suas principais Condecorações, Medalhas e Moções:
Medalha Tiradentes – honraria outorgada pela Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro, ALERJ, 2018.
Medalha Pedro Ernesto- honraria outorgada pela Câmara Municipal do Rio de
Janeiro, 2018.
Medalha de Honra – outorgada pelo Chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro pelo destaque do policial civil no exercício de suas funções, com o
comportamento irrepreensível e notório respeito pelos valores éticos nos quais estão
fundadas a autoridade e a credibilidade da Polícia Civil. (2014)
Medalha Devotamento – outorgada pelo Chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro pela eficiência demonstrada em serviço de qualquer natureza, o apreço e a
confiança de seus superiores, da população e do Governo deste Estado por atos de
fidelidade ao interesse público e à lei; - o especial interesse do policial no
desempenho de suas funções através de serviços profissionais relevantes, executados
com o risco de vida e da saúde, concorrendo para a elevação do prestígio, do renome
e do bom conceito da polícia junto à coletividade. (2017)
Medalha fidelidade – outorgada pelo Secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro como reconhecimento pela eficiência demonstrada em serviço, conquistando
o apreço e a confiança de seus colegas e superiores, do povo e do Governo, por atos
de fidelidade à causa da Segurança pública como reconhecido, à unanimidade, pelo
Conselho Superior de Polícia nomês de novembro de 2020.
Moção de Congratulação e Louvor – concedida pela CÂMARA MUNICIPAL DO
RIO DE JANEIRO (2017)
Moção de Louvor e Congratulação – concedida pela ALERJ (2015)
Moção de Louvor e Congratulação – concedida pela ALERJ (2016)
Medalha de Bronze – outorgada pelo Governador pelos 10 anos de serviços
prestados na função policial.
Título de Colaborador Emérito do Exército – honraria destinada as personalidades
que possuam elevado conceito na classe e na comunidade a qual pertençam e tenham
praticada ação destacada em prol dos interesses e do bom nome do Exército
Brasileiro. Outorgado pelo Gen Ex Walter Souza Braga Neto, Comandante militar do

Leste em 17 de abril de 2019.
- Além de diversos elogios individuais registrados nos assentamentos funcionais
internos da PCERJ por exitosas investigações de alta relevância social e institucional.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2021

