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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - DICOR/PF
 

Assunto: Orientações Gerais - Ações operacionais ostensivas - Período de Emergência médica -
COVID-19
Destino: Delegacias Regionais de Combate ao Crime Organizado e Coordenações Gerais
Processo: 08200.004748/2020-99
Interessado: DICOR/PF
A Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado – DICOR/PF orienta os Delegados(as)
Regionais de Combate ao Crime Organizado nos Estados em relação ao desencadeamento de ações
policiais:

1. A gestão junto aos presidentes dos respectivos inquéritos policiais, bem como junto ao Poder
Judiciário quanto à análise da possibilidade sobrestamento, adiamento ou suspensão temporária de
ações que demandem: a) movimentação de efetivo policial; b) deslocamento de equipes policiais por
via aérea; e, c) agrupamento de efetivo policial;

2. Sugere-se que o adiamento das ações operacionais que envolvam movimentação e agrupamento de
efetivos ocorram ao menos por 15 (quinze) dias, nos termos do que ocorre em média com a
interrupção das atividades dos tribunais de todo o país, sem prejuízo de reavaliação a qualquer
tempo;

3. Em sendo mantidas as atividades operacionais, as equipes de coordenação deverão adotar cuidados
básicos quanto à proteção de equipes envolvidas na execução das ações;

4. As medidas indicadas no item acima somente deverão ser aplicadas se não houver prejuízo para as
respectivas investigações;

5. As alterações nas datas de ações operacionais deverão ser informadas ao pdo.dicor@dpf.gov.br para
atualização do calendário geral.

Ressalta-se que as orientações tem como pressupostos:

1. A Instrução Normativa nº 159/2020 DG/PF que estabelece “orientações quanto às medidas de
proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19) no âmbito da Polícia Federal", bem como as diversas
orientações e resoluções dos Tribunais Superiores e Tribunais Regionais Federais relacionadas à
manutenção das atividades da Justiça Federal (documentação em anexo);

2. O extenso calendário de ações operacionais já estabelecido para os meses de março, abril e maio de
2020, com a previsão de mobilização de grande efetivo e que exigem a coordenação para a adoção
de medidas preventivas mínimas de prevenção à disseminação do coronavírus, com o intuito de
preservar efetivo da Polícia Federal e de terceiros envolvidos nas ações policiais.

3. Como expresso na legislação federal e recentemente destacado nos normativos da Poder Executivo
Federal que regulam procedimentos relacionados ao enfrentamento da situação de emergência
médica resultado da expansão da COVID-19, as atividades dos órgãos se segurança pública são
consideradas essenciais para o funcionamento do Estado e, por isso, a exigir a manutenção de todas
as suas atividades básicas operacionais.

 
IGOR ROMÁRIO DE PAULA

Delegado de Polícia Federal

mailto:pdo.dicor@dpf.gov.br
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Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por IGOR ROMARIO DE PAULA, Diretor(a), em 17/03/2020, às
12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14183077
e o código CRC 5C29DB6F.

Referência: Processo nº 08200.004748/2020-99 SEI nº 14183077
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