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NOTA DE REPÚDIO ÀS AGRESSÕES DESFERIDAS INJUSTA E 

CRIMINOSAMENTE CONTRA A DEPUTADA JULIANA BRIZOLA (PDT-RS) 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS PENAIS DO BRASIL (AGEPPEN-BRASIL), por 

intermédio de seu presidente Jacinto Teles Coutinho, vem repudiar veementemente a 

atitude de suposto Policial Penal que, através de um e-mail ameaçou a deputada 

estadual Juliana Brizola (PDT-RS) e seus familiares, em razão de a parlamentar ter 

pedido vistas de Proposta de Emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 

que tramita na Assembleia Legislativa gaúcha, que objetiva o reconhecimento da 

Polícia Penal no texto constitucional estadual.  

Ao tempo em que esta Entidade hipoteca toda SOLIDARIEDADE à parlamentar vítima 

dessa ação criminosa, lamenta profundamente que ainda se comprove esse tipo de 

fato, característico de ‘regimes políticos totalitários’, altamente atentatório aos direitos 

fundamentais da pessoa humana, assegurados não somente na Constituição da 

República de 1988, como nos Tratados de Direitos Humanos em que nosso País é 

signatário, bem como à liberdade da parlamentar no exercício do seu direito 

constitucional conferido pelo detentor do Poder que é o Povo; além de se caracterizar 

como uma literal violação ao ‘estado democrático de direito’ tão caro aos brasileiros e 

brasileiras. 

Destaque-se, que, a deputada Juliana Brizola, independentemente das pautas 

defendidas por ela e de qualquer outro parlamentar do Brasil, o pedido de vistas de 

qualquer projeto é uma garantia constitucional, legal, regimental, e não cabe juízo de 

valor a quem, sequer faz parte daquele Parlamento, imagina essa contrariedade ao 

direito da parlamentar se transformar em uma prática criminosa, sobretudo covarde 

como a que ocorreu, envolvendo inclusive a família da parlamentar, mãe de família, 

cidadã e altiva representante do valoroso povo gaúcho. 

Por oportuno, é fundamental reconhecer que a deputada Juliana Brizola é uma 

assídua defensora dos servidores públicos e notadamente dos que compõem o 

sistema penitenciário rio-grandense do sul. 

Quanto aos Agentes Penitenciários Administrativos (APAS), hoje representados com 

esmero pela diretoria da ASPERGS, à frente o colega Cristiano Marasco, estes têm 

apoio firme desta Entidade Classista nacional de defesa das prerrogativas dos 

Policiais Penais para que sejam reconhecidos como integrantes da Polícia Penal, pois, 

considerando suas atividades desempenhadas no sistema prisional, e, especialmente 

o disposto no art. 4º, da Emenda Constitucional Federal 104/2019, estes profissionais 

se enquadram plenamente nas garantias ali expressas. 

Por fim, temos absoluta certeza que a deputada Juliana Brizola, não se deixará 

intimidar por possível delinquente, que se apresenta como “pseudo” policial penal, e 

propugnamos que continue a defesa da Polícia Penal e dos APAS na Assembleia 
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Legislativa, papel que sempre desempenhou com muita dedicação e pelo qual somos 

imensamente gratos, e exigimos das autoridades que, dentro do devido processo legal 

sejam rigorosos na apuração e punição do autor de tão repudiável ato criminoso. 

Força deputada Juliana Brizola! Estamos juntos, por que o BRASIL QUER E PRECISA 

DE UMA POLÍCIA PENAL FORTE E CIDADÃ! 

 

Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

JACINTO TELES COUTINHO 

Presidente da AGEPPEN-BRASIL 
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