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 DESPACHO

O  Delegado  de  Polícia  Federal  responsável  pela  condução  do 
presente inquérito, por meio do Despacho nº 3630329/2021, proferido nos 
autos  de  nº  2021.0031208-CGRC/DICOR/PF  (correspondentes  a  este 
inquérito  no  âmbito  da  Polícia  Federal),  determinou  as  seguintes 
providências:

1.  Autuem-se,  como  Registros  Especiais  Sigilosos,  as 
cópias do inquérito policial n° 60/2018-3 (Apenso I, volume I – 
autos físicos); bem como a notícia de fato de instância diversa - 
PGR - NFID - PGR 1.00.000.002377/2019-66 (Apenso II, volume I 
–  autos  físicos).  Na  sequência,  autuem-se,  como  Registros 
Especiais  Sigilosos,  a  PET  8953,  com  a  cópia  do  inquérito 
5079437-69.2019.4.02.510/RJ (Apenso III, volumes I e II – autos 
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físicos);  e  as  cópias  do  Inquérito  Policial  n°  2019.0004999 
(Apenso  IV,  volume  I  –  autos  físicos).  Como  referência  ao 
determinado,  constam  dos  autos  o  Despacho  de  Polícia 
Judiciária  n.º  458/2020  (fls.  1028/1029)  e  o  Termo  de 
Apensamento à fl. 1031.

2. Certifique-se da custódia, em depósito no SINQ, do HD 
identificado sob o n° 779/2020-INC/DITEC/PF, número de série 
NA88DDP3,  patrimônio  da  Presidência  da  República  n° 
195.1992(fl.  969). Após, por cautela, encaminhe-se ao Instituto 
Nacional de Criminalística, solicitando backup. Feita a cópia, o 
original  será  enviado  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  aos 
cuidados da gerência de Processos Originários Criminais.

3.  Nos  autos,  o  ofício  nº  3604087/2021  – 
SINQ/CGRC/DICOR/PF.

4.  Expeça-se  ofício  à  Procuradoria  Geral  da  República, 
solicitando  o  envio  de  cópia  de  eventual  procedimento 
instaurado com vistas a verificar a procedência da notícia de 
produção  de  eventuais  relatórios  produzidos  pela  Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin) e/ou o Gabinete de Segurança 
Institucional  (GSI)  para  orientar  a  defesa  do  Senador  Flávio 
Bolsonaro.

5. Expeça-se ofício à Direção da Polícia Federal, solicitando 
cópia integral do Processo SEI de exoneração do Delegado de 
Polícia  Federal  Alexandre  Saraiva  como  Superintendente  do 
Amazonas, bem como cópia integral do processo de nomeação 
do atual Superintendente, contendo: a) Tela do andamento do 
processo principal e processos relacionados; b) Zip do processo 
principal e dos processos relacionados/apensados.

6. Expeça-se ofício à Direção da Polícia Federal, solicitando 
cópia  integral  do  Processo  SEI  08280.005394/2021-  38,  com a 
indicação  do  Delegado  de  Polícia  Federal  FRANCO 
PERAZZONI  para  a  função  de  Delegado  Regional  de 
Investigação  e  Combate  ao  Crime  Organizado  da 
Superintendência  Regional  no  Distrito  Federal,  contendo:  a) 
Tela  do  andamento  do  processo  principal  e  processos 
relacionados;  b)  Zip  do  processo  principal  e  dos  processos 
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relacionados/apensados.
7. Expeça-se ofício à Direção da Polícia Federal, solicitando 

cópia  integral  de  eventual  Processo  SEI  do  atual  titular  da 
função  de  Delegado  Regional  de  Investigação  e  Combate  ao 
Crime  Organizado  da  Superintendência  Regional  no  Distrito 
Federal.

8. Expeça-se ofício à Direção da Polícia Federal, solicitando 
cópia  integral  de  eventual  processo  SEI  com  a  indicação  do 
Delegado de Polícia Federal RODRIGO MORAIS FERNANDES 
para uma função de confiança no ano de 2021, contendo: a) Tela 
do andamento do processo principal e processos relacionados; 
b)  Zip  do  processo  principal  e  dos  processos 
relacionados/apensados.

9. Expeça-se ofício à Superintendência da Polícia Federal 
no  Distrito  Federal,  solicitando  informar  as  razões  de  o 
Delegado  de  Polícia  Federal  FRANCO PERAZZONI ter  sido 
dispensado da Chefia da Delegacia de Repressão a Corrupção e 
Crimes Financeiros.

10.  Com  o  recebimento  da  resposta  do  ofício  nº 
3604087/2021  -  SINQ/CGRC/DICOR/PF,  serão  designadas  as 
próximas oitivas.

Verifico, porém, que as providências determinadas, especialmente as 
referidas nos itens 4, 5, 6, 7, 8 e 9, não estão no escopo desta investigação, 
pois se referem a atos que teriam sido efetivados no comando do DPF 
PAULO MAIURINO, que assumiu a Diretoria-Geral  da Polícia Federal 
em 6/4/2021, ou seja, após os fatos apurados no presente inquérito e sem 
qualquer relação com o mesmo.

O presente inquérito foi instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral 
da  República,  para  apuração  de  supostos  fatos  noticiados  em 
pronunciamento do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, SÉRGIO 
FERNANDO  MORO,  iniciado  às  11h  do  dia  24/4/2020,  no  auditório 
Tancredo  Neves,  localizado  no  Palácio  da  Justiça,  edifício-sede  do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, imputando a prática de ilícitos 
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ao Presidente da República.
Não há, portanto, qualquer pertinência entre as novas providências 

referidas e o objeto da investigação.
Diante  do  exposto,  TORNO  SEM  EFEITO  o  despacho  nº 

3630329/2021, e DETERMINO a imediata remessa dos autos ao Diretor-
Geral  da  Polícia  Federal,  PAULO  MAIURINO,  para,  nos  termos  da 
Portaria nº 75/2015 – DICOR/PF, DESIGNAR nova autoridade policial e 
equipe, dentro do Grupo de Inquéritos do STF (GINQ/STF/DICOR), para 
assumir a continuidade das investigações objeto do presente inquérito.

Comunique-se o Diretor-Geral da Polícia Federal, com urgência.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de agosto de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente
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