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OFÍCIO CIRCULAR 
006/2014 – ADEPOL/BR                                        Brasília, 20 de junho de 2014. 
 
 
As Suas Excelências os Senhores 
Presidentes das entidades Estaduais, do Distrito Federal e da Polícia Federal. 
Cópia para Diretores e Conselheiros. 
 
 
Assunto: Esclarecimento aos Presidentes  

 

Senhores Presidentes, 

Cumprimentando Vossas Excelências, a ADEPOL do Brasil, 
considerando a nota técnica emitida pela Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), que trata de aspectos relacionados à 
atuação e às atribuições dos Delegados de Polícia, cujo tema vem sendo 
discutido pela PEC 73/2013, no Senado Federal, ESCLARECE: 

 
QUE a citada nota técnica foi de pronto rechaçada por meio de nota de 

repúdio firmada por esta Entidade, pela Associação Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal (ADPF) e pela Federação Nacional dos Delegados de Polícia 
Federal (FENADEPOL); 

 
QUE os seus dirigentes estão atuando diretamente no Congresso 

Nacional e nos órgãos públicos federais, no sentido de demonstrar às 
autoridades constituídas, que os ataques manifestados na citada nota técnica 
carecem de consistência e se mostram totalmente inconsequentes, ao 
defender a extinção do cargo de Delegado de Polícia, instituto centenário do 
sistema jurídico Brasileiro, com o único propósito de denegrir, desestabilizar e 
enfraquecer a sua imagem junto a sociedade e a mídia nacional, objetivando, 
assim, buscar a exclusividade absoluta do poder investigatório criminal, 
atribuído constitucionalmente à Polícia Judiciária; 

 
QUE desde a instalação do Ato nº 37/2013 do Senado, que trata da 

reforma da Polícia Judiciária, principalmente ao abordar temas relacionados à 
desmilitarização da PM, unificação das polícias, carreira única e ciclo completo, 
esta Entidade se manteve mobilizada e atenta ao evolver dos trabalhos da 
comissão temporária, participando, inclusive, de audiências públicas, 
apresentando propostas, e o que é extremamente importante, sensibilizando os 
parlamentares e meios de comunicação, quando possível, com justificativas 
plausíveis e desprovidas de corporativismo. 

 
Destacamos que com essa natureza de atuação alcançamos, na atual 

gestão da Entidade, êxito na aprovação de diversas proposições, como por 
exemplo, as leis nº 12.830/2013 (Investigação criminal conduzida pelo 
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Delegado de Polícia), 12.850/2013 (Organizações criminais), 12.961/2014 
(incineração de drogas) e a 12.683/2012 (lavagem de dinheiro). Tais diplomas, 
vale dizer, demonstram claramente a relevância da atuação do Delegado de 
Polícia no âmbito do sistema de persecução criminal brasileiro. 

 
Ademais, seguimos perseguindo, com trabalho, dedicação e 

responsabilidade, a aprovação de outras tantas matérias em tramitação nas 
Casas do Congresso Nacional, já amplamente divulgadas às entidades.  

 
De nossa parte continuaremos atentos aos acontecimentos e esperamos 

que, por outro lado, as entidades estaduais e do DF e dos seus associados 
participem, também, dessa mobilização, transmitindo para a sociedade e para a 
mídia o nosso árduo trabalho de defesa do cidadão e que sensibilize os seus 
parlamentares nas suas próprias bases eleitorais, da abnegação e do idealismo 
maior que significa esta nobre missão constitucional. 

 
 
 
                   Atenciosamente, 
 

 
PAULO ROBERTO D’ALMEIDA 

Presidente da ADEPOL do BRASIL 
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