
Anderson Souza Daura 

• O inquérito Policial, versando sohre atos 
:a em razão da a!Jsolllta incol/1petência da 
1lfe plfde acompanhar, dese/llbocondo no 
ie tenho a honro de apresenta/'. 

obra qlle ora vem (/ IlIl11e é um estudo 
nossa crítico, apresentando inclusive, de 
) gerol de atrihuiçr1es em m(ftéria de Segu
~'(âo apr(~jilt1doda sohre o sistema de exe
ais. 

fadado ao SI/cesso , m/o só pelo illu:nsl/rá-
CIO mundo jurídico, fllOS tWl1hél17 por t/'o

será utilizada pelos operadores do Direito 
~()ra para m1litos dos acadêmicos que têm o 
ç do Pro!, Anderson Souzo Douro. 

ia, agradeço a dejerl!ncio e oportunidade 
\. este momento. 

Dr. 	Evandro Fahiani Capano 
({(lu. Pm!esso)' de Di)'ei/o PCII"I d" C)'wll/(/í'(io c 
UlI//(/('c/o du U lli,·e),.I'iduc!e P)'eshi/eJ'i(/lI(/ ,\ !ack('lI:i l!. 
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