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Ofício Nº 09 /2023/SINDJUS/DF                  

                                                                           Brasília,11 de janeiro de 2023. 

 

Ao Exmo. Senhor 

Flávio Dino 

Ministro da Justiça e Segurança Pública 

 

 

Assunto: Solicita audiência – Consolidação e valorização da carreira do 

Policial Judicial e do MPU PL 2.447/2022. 

 

 

Senhor Ministro, 

 

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU - 

SINDJUS/DF, entidade de classe de primeiro grau, regularmente constituída e 

ÚNICA REPRESENTANTE dos servidores do Poder Judiciário e MPU no DF 

(incluindo-se todos os Tribunais Superiores), bem como das Justiças Federal 

e Eleitoral do AC/RO/RR, e do Judiciário Federal em Tocantins, inscrito no 

CNPJ sob o nº 26.446.781/0001-36, por meio de seu coordenador-geral 

abaixo assinado, vem, mui respeitosamente, solicitar os devidos préstimos 

para realização de audiência com Vossa Excelência, para o fim 

específico de tratar das ações necessárias para consolidação e 

valorização da carreira da Polícia Judicial – PL 2.447/2022 -  no âmbito do 

Poder Judiciário da União e Ministério Público da União. 
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A audiência em questão poderá ser presencial ou virtual, no dia 

e horário que estiver disponível em sua agenda, oportunidade em que o 

SINDJUS apresentará informações relativas à categoria representada, 

objetivando o desencadeamento de ações que possibilitem a consolidação e 

valorização da carreira do Policial Judiciário e do MPU. 

Tal evento reveste-se de maior relevância e urgência, em face 

dos ataques promovidos às instituições no último domingo, dia 08/01/2023. 

Por oportuno, considerando que poderão ser protocolizados 

outros requerimentos por entidades diversas, cumpre registrar que no âmbito 

da base representada, acima especificada, somente o SINDJUS tem a 

legitimidade de atuação e representação dos servidores em apreço. 

Certos de podermos contar com a atenção e atendimento do 

pleito por parte de V.Exa, antecipamos agradecimentos e votos de elevada 

estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

  

 

Cledo de Oliveira Vieira 

Coordenador de Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Parlamentares 
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