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Ofício nº 355/2022 

Brasília, 03 de outubro de 2022. 

 

Aos Coordenadores Gerais 

Gisélia Castro Silva 

Saulo Costa Arcangeli 

Terezinha de Jesus Sousa 

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU no Maranhão – SINTRAJUFE-MA 

 

Assunto: PL 2447/2022 - Carta do Rio de Janeiro 

 

 Senhores Coordenadores, 

 

 A Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União – 

AGEPOLJUS, entidade representativa no âmbito nacional dos Agentes e Inspetores da 

Polícia Judicial, informa que realizou nos dias 15 e 16 próximos passados o Congresso 

Nacional do segmento (Polícia Judicial) na cidade do Rio de Janeiro. 

 Dentre os vários temas pertinentes abordados no evento, um foi motivo de deliberação 

à unanimidade do segmento, ali contendo representantes de todos os ramos do Poder 

Judiciário da União, de todos os estados federativos, que culminou em um documento 

chamado “Carta do Rio de Janeiro” (anexo). 

 O referido documento foi encaminhado à presidência do Supremo Tribunal Federal – 

STF (vide cópia de ofício protocolizado anexa). 

 Nesse sentido, solicitamos de Vossa Senhoria que essa entidade co-irmã, em 

observância ao item 3 da Carta, acate a deliberação expressada pela categoria. 

 Na confiança do bem comum coletivo, com respeito as decisões dos diretamente 

interessados em tema próprio, elevamos votos de estima e consideração. 

  

Atenciosamente,  

 

 

 

Roniel Andrade 

Presidente 
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ASSOCTAçÀO ]{AC|OXAL
DO PODER JUDTCIÁRIO

DOS AGETITES OE POL.CIA
DA UXIÂO. AGEPOLJUS.

CARTA DO RIO DE JANEIRO

OS POLICIAIS JUDICIAIS DE TODO O BRASIL, rêunidos no 10 Conqresso da Polícia Judicial, no Rio
de Janeiro, de r5 a 16 de setembro de 2o22, evento realizado pela Associação Nacional dos Agentes
de Polícia do Poder Judiciário da União - AGEPOUUS, com o apoio do SINDJUS-DF e de outras
entidades repíesentativas da càtegoft a,

Reafirmando a importância e urgência da consolidação da Polícia Judicial na Lei u.416lzoo6, com
a segurança 1urídica necessária ao trabalho de proteção dos ativos institucionais do Poder Judiciário
da Uniáo,

E conscientes de que o conteúdo expresso no Projeto de Lei n" 2447lzozz, aprovado à unanimidade
pelo Supremo Tribunal Federal e enviado à Câmara dos Deputados, corresponde ao núcleo
essencial da regulamentação da Polícia Judicial, prioridade número r e condição srne gua non paía
a conquista das demais reivindicaçôes da categoria,

PROCLAMARAM POR ACLAMAçÃO:

r - Manifestar apoio integral ao texto do Projeto de Lei n" 744712o2a enviado pelo Supremo Tribunal
Federal à Câmara dos Deputados, na forma como se encontra, sem emendas que possam obstar
sua aprovação,

z - Comunicar aos senhores ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, na pessoa da
Excelentíssima Presidente, Ministra Rosa Weber, do llustríssimo Diretor Geral da Secretaria, Dr.
Miguef Ricardo de Oliveira Piazzi, e do colega Policial Judicial e Secretário de Segurança, Marcelo
Schettini, que a pÍesente decisão é a vontade da categoria manifestada legitimamente em
assembleia onde estavam representados policíais de todos os ramos da Justiça brasileira e de todo:
os estados do Brasil,

3 - Pedir às demais entidades representativas que respeitem a decisão soberana da categoria e se

abstenham da apresentação de emendas ao texto oriqinal enviado pelo Supremo Tribunal Federal,

4 - E, ao final, conclamar a todos os policiais judiciais brasileiros para gue somem esforços
objetivando a aprovação do PL n" 244112c22 da forma como deliberado pelo Supremo Tribunal
Federal, comparecendo às convocações e mobilizações e buscando apoio de parlâmentares. A luta
agora é no Congresso e o sucesso depende do empenho de cadà um!

Rio de Janeiro, 16 de setembro de zozz.

End.: SCS Quadra 01, Bloco L, sala 2l l, Ed. M&cia - BrasÍlialDF; Cep: 70.307-900; CNPI:05.E24.00210001-19; Tel.:
(61)3225-'1105/ 3224-2ó2tl; E-mail: i,gç11qljq:.tt,tgcpqljLrr org hr ; Site: w*w.agepoljus.org.br.



ASSOGIAçÃO NAGIONAL
DO PODER JUDICIÁruO

DOS AGENTES DE POLíCIA
DA UNIÂO. AGEPOLJUS.

Ofício no 3zzlzozz

Brasília, zz. de setembro de zozz..

À Excelentíssima Senhora
Ministra Rosa Weber
Presidente do Supremo Tribunal Federal

Assunto: PL no z447lzozz - Carta do Rio de Janêiro.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Cumprimentando-a, na qualidade de presidente da Associação dos Agentes de Polícia do

PoderJudiciário da União-AGEPOLJUT entidade representativa de âmbito nacional dos agentes ê

inspetores da polícia judicial, venho à presença de Vossa Excelência apresentâr nosso apoio irrestrito

ao Projeto de Lei no z447lzozz, da forma como aprovado à unanimidade pelos senhores ministros e

ministras desse Excelso Supremo Tribunal Federal.

Como contribuição para o debate no Parlamento, encaminhamos anexo ã "Carta do Rio de

Janeiro", aprovada poraclamação pelos policiais judiciais de todos ostribunais da União em todas as

unidades da federaçãq por ocasião da realização do ro Congresso da Polícia JudicÍal, realizado na

cidade do Rio de Janeiro nos dias r5 e 16 de setembro de zozz.

Aproveito o ensejo para prestar nossos elevados ma e consideração.
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