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Caros delegados e delegadas de polícia judiciária, 

Apesar de um ano atípico, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária - ADPJ 
se reinventou para atender aos pleitos dos associados de todo o Brasil. As pautas 
permaneceram recebendo encaminhamentos dentro da nova realidade imposta pela 
pandemia. 

Com intuito de colaborar com as entidades estaduais vinculadas, foi realizado mapeamento 
dos projetos de Reformas Previdenciárias locais e criado um ambiente de debates virtuais 
entre os representantes. Também mereceram destaque esse ano e foram objeto de discussões 
e encaminhamentos o projeto da Lei Geral da Polícia Civil (PL1949/07); inclusive com reuniões 
no Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a matéria, o trâmite da LC 173/2020, que 
alterou a LRF; Projeto de Lei da Fake News (PL 2630/20); Reforma Administrativa PEC 32/2020; 
e demais projetos que visem alterações legais de interesse das Polícias Civis e da carreira de 
Delegado de Polícia. 

Ao longo de 2020, a diretoria da ADPJ esteve reunida com deputados, senadores, 
representantes de outras entidades e do governo. Encontros presenciais e virtuais a fim de 
apresentar e de debater os pleitos em favor da categoria e da sociedade.
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Apesar de um ano difícil em relação à condição previdenciária dos policiais civis, em junho, 
uma das nossas grandes bandeiras foi finalmente alcançada. O presidente Jair Bolsonaro 
assinou o Decreto que tornou vinculante o parecer da AGU (Parecer  
00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU) que reconheceu o direito dos servidores policiais 
ingressos até a publicação da EC n.º 103/19 (Reforma Previdenciária) à aposentadoria com 
paridade integralidade. 

Visando a proteção dos interesses dos Delegados de Polícia durante a Reforma 
Administrativa aderimos, como membros do Conselho Curador, juntamente com outras 23 
entidades, à frente Servir Brasil, presidida pelo Deputado Federal Prof. Israel (PV-DF), e 
composta por 242 parlamentares.

Malgrado a esfera política seja a principal área de atuação de nossa entidade, a ADPJ 
também atuou no ano de 2020 em sede administrativa e judicial, das quais podemos 
destacar o manejando de instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade 
(ADI’s 6201, 6264, 6542 e 6621), em face de normas federais e locais, e no CNJ visando o fiel 
cumprimento das competências constitucionais pelos órgãos de segurança pública.

Durante todo o período de pandemia, a APDJ foi um importante instrumento de 
convergência de informações sobre as ações adotadas pelas corporações policiais, 
visando a cobrança do Estado e de seus representantes legais pelas melhores alternativas 
no combate à Covid-19.
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Lembrando que todas as informações sobre a atuação da ADPJ estão disponíveis no site 
www.adpj.org.br e no Instagram da Entidade @adpjnacional - siga, curta e compartilhe! 

Boas festas! 

 DELE

Diante de várias vítimas do coronavírus, a Associação se solidariza com os familiares e colegas 
que perderam seus entes e amigos queridos para a doença, e agradece a cada um que se 
empenhou em prol das instituições policiais e dos cidadãos. 

E para maior alcance dos trabalhos do Delegado de Polícia, tanto aos associados quanto para 
a sociedade, a ADPJ conquistou espaços importantes na imprensa, tornando-se fonte para 
entrevistas e opiniões sobre fatos relevantes da carreira e a atual circunstância da violência no 
Brasil, inclusive contra policiais de todo o país. Nesse sentido, a ADPJ apoia a campanha 
#VidasPoliciaisImportam, afinal, todas as vidas importam. 
  

“Chegamos ao fim de um ano excepcionalmente atípico. A pandemia mudou nossa 
rotina e planos, exigindo criatividade e um esforço extra em defesa daqueles à quem tão 
honradamente representamos. Mas a resiliência faz parte da natureza de nossa 
carreira, e temos conseguido ultrapassar os obstáculos, vencer os desafios e seguir 
preservando em larga medida as nossas prerrogativas. Temos confiança que um bom 
trabalho gera frutos e nosso desejo é um futuro cada vez mais promissor para a ADPJ, 
para a Polícia Judiciária e para os Delegados de Polícia.”

“2020 foi um atípico e mesmo com todas as adversidades a ADPJ com todo seu corpo de 
membros e associados, seguiram confiantes e aguerridos pela busca de melhorias da classe da 
Polícia Judiciária de todo o país. Que 2021, que já se aproxima, com as esperanças renovadas 
temos a certeza de que faremos muito mais pela classe e por um Brasil melhor! A melhor chance 
que a vida pode nos dar é a chance de um  ano novo. 
Feliz 2021”

“Encerramos um ano desafiador para todos nós, porém com muitas perspectivas para 
2021 mesmo diante do cenário atual, estaremos na busca incessante pelas melhorias na 
segurança pública de nosso país, com uma gestão promissora seguiremos com objetivo 
de união, pois juntos somos e podemos mais! Desejo a todos os nossos associados um 
ano novo promissor”. 

Rafael de Sá Sampaio
Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do DF

Gustavo Mesquita Galvão Bueno 
Presidente da ADPESP e vice-presidente 

da ADPJ

André Fagundes 
Diretor Financeiro da ADPJ
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Renato Eduardo de Souza 
2º Secretário da ADPJ

https://www.instagram.com/adpjnacional/
https://www.adpj.org.br/

