
  
 
 

Of. nº 037/2017 – ADPF      Brasília, 13 de 
fevereiro de 2017. 

 

A Sua Excelência o Senhor 
MICHEL TEMER 
D.D Presidente da República Federativa do Brasil 
Brasília/DF  
 
 
 
Assunto: Solicita mudança no comando da Polícia Federal 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
Considerando a indicação do Ministro Alexandre de Moraes para ocupar a vaga            

de Ministro do Supremo Tribunal Federal, bem como a iminente nomeação de um novo              
Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública; 

 
Diante da provável e necessária nomeação de um novo Diretor-Geral para a            

Policia Federal; 
 
Destacando o poder privativo do Presidente da República, de acordo com a lei,             

de proceder a nomeação do Diretor-Geral da PF; 
 
Levando em conta que a atual Direção da PF está à frente da instituição há mais                

de seis anos, sem mudanças significativas nos cargos de comando, sem modernização e             
avanços na gestão; 

 
Considerando a vontade manifesta da ampla maioria dos Delegados de Polícia           

Federal que, reunidos em assembleia, decidiram apoiar a mudança da Direção Geral e a              
indicação de um dos representados em Lista Tríplice já votada e aprovada; 

 
Os Delegados de Polícia Federal solicitam, cordialmente, a Vossa Excelência          

que promova mudanças na Direção-Geral da Polícia Federal e leve em consideração a             
possibilidade de nomear um dos Delegados indicados pela categoria, para ocupar o cargo de              
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Diretor-Geral. 
 
Quanto ao eventual receio da sociedade que tais mudanças possam comprometer           

o destino de grandes operações em curso, os Delegados de Polícia Federal asseguram que a               
mudança no comando da PF é salutar para a instituição e para a continuidade das grandes                
operações policiais sendo que, uma vez indicado um dos Delegados integrantes da Lista             
Tríplice, aprovados pela categoria após criteriosa seleção e aprovação de seus nomes em             
sufrágio que contou com mais de 1.300 Delegados de Polícia Federal, nenhum prejuízo haverá              
àquelas investigações dada a qualificação técnica e o profissionalismo dos Delegados           
escolhidos.  

 
Com cordiais cumprimentos, renovo protestos de elevada estima e consideração. 
 

 

 
Carlos Eduardo Miguel Sobral 

Presidente da ADPF 
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