
lntias (Delegado de Polícia das 
ma persecução criminal republi 

lão é outra, senão a de contribuir 
idica moderna, acerca das atlibui
te Polícia e a de colocar o assunto 
~ aperfeiçoamento do tema. 
as discrepâncias no âmbito aca
certo é que a profusão sistemati
Isófico-jurídicos, certamente irá 
técnica para a consolidação do 
~a Judiciária como iência, mui
esso das ideias reclama esforços 

esente obra, optamos pela suges
io Brizola Fernandes, Delegado 
Grande do Sul, uma vez que o 

va a necessidade de se criar uma 
ito de Polícia Judiciária, posicio
Processual Penal. 
exercício da profissão de Dele

Republicana, Democrática e Im
a expressão "Autoridade Policial 
a forma pela qual a Polícia Judi
nstitucional. 
:ido ao cargo de Delegado de Polí
nstitucional referente à Polícia Ju
manentemente guiado, dentre ou
l dignidade da pessoa humana. 

Daniel Messias da Trindade 
Delegado de Po lícia 
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Conceito d. 

Trata-se a Autoridade I 
exerce a funções de Polícia Jl 
o dever de apurar as infraçõe~ 

No âmbito estadual, er 
Constituição Federal, a funçã 
c/usiva da Polícia Civil (no â 
por Delegados de Polícia de 
avaliar todos os aspectos juríc 

Convém deixar claro 
que se atribui à figura do De 
exercício de Polícia Judiciár 
tanto, qualquer ingerência ir 
A Constituição Federal reseJ 
tensivo e a preservação da ( 
jamais a realização de inve~ 

p dem resultar no indiciam\: 
dades privadas, tarefa exclw 
sendo o caso de crimes milit 
lícia Militar configura, a dt 
usurpação de função pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


