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1. RESUMO 
 

A Polícia Civil exerce atribuição essencial a função jurisdicional do Estado e à defesa 

da ordem jurídica. No Artigo 140, § 2º da Constituição do Estado de São Paulo dispõe 

que no “desempenho da atividade de polícia judiciária, instrumental à propositura de 

ações penais, a Polícia Civil exerce atribuição essencial à função jurisdicional do 

Estado e à defesa da ordem jurídica”. As funções de polícia judiciária e a apuração 

de infrações penais exercidas pelo Delegado de Polícia são de natureza jurídica, 

essenciais e exclusivas de Estado, de certa forma, a Autoridade Policial “judica” sem 

toga, pois vinte e quatro horas por dia, o Delegado de Polícia personifica a arbitragem 

das querelas delituosas, ínfimas ou não, ele recepciona, avalia e dá rumo aos 

diversos casos que lhe são levados a apreciação. 

Palavras – Chave: Polícia Civil; Delegado de Polícia; Atribuições.    

  

2. INTRODUÇÃO 
Este trabalho apresenta, com intuito de uma pesquisa informativa, entretanto, 

em fase não concluída com pesquisa iniciada, onde propõe apresentar em primeiro 

momento as atribuições do Delegado de Polícia e funcionamento da Polícia Civil no 

Estado de São Paulo, pois conforme a Constituição Federal é importante dizer que a 

Polícia é peça fundamental na democracia e funciona como esteio para a segurança 

pública e garantia da ordem pública. 

Por fim, a referida pesquisa irá demonstrar em primeiro momento neste 

trabalho a importância do Delegado de Polícia e sua equipe de Polícia Investigativa 

Judiciária, tendo suas funções expostas e acuradas de forma completa na Lei 

12.830/2013, e expostas de forma expressa na Portaria DGP 18/1998. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
A Autoridade Policial tem como atribuições condução de Inquéritos Policiais, 

presidência de autos de flagrante, investigações, atuação em medidas cautelares 

como por exemplo mandados de busca e apreensão, mandados de prisão 

preventivas e temporárias, quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal, tais como 

atribuições perante a legislação de combate a organizações criminosas, dentre 

outras. 

A Autoridade Policial tem independência funcional pela livre convicção nos atos 

de Polícia Judiciária, conforme o Artigo 140, § 3º da Constituição do Estado de São 



Paulo. Cabe exclusivamente ao Delegado de Polícia formar soberanamente, seu 

entendimento e convicção jurídica, e determinar, ou não, a lavratura do auto de prisão, 

inadmitido qualquer tipo de ingerência relativamente ao enquadramento típico da 

conduta e à existência de estado flagrancial, conforme o item I da DGP 01/2005. A 

Emenda Constitucional 35/2012 preza condições necessárias para a livre convicção, 

motivada nos atos de Polícia Judiciária a Autoridade Policial, oferecendo-lhes 

segurança quanto ao exercício de suas funções. 

O Delegado de Polícia é a primeira fonte de garantias de legalidade e direito, 

é o primeiro garantidor de justiça (HC 84548/SP), é a maior personalidade frente a 

Polícia Civil. Ao presidir procedimentos investigativos, para a devida elucidação do 

mesmo, pode determinar a apreensão de objetos que tenham relação com o fato 

delituoso, requisitando ao Perito Criminal a confecção de Laudo Pericial esclarecendo 

as dúvidas em questão se necessário. 

Depois de confirmada a ação delituosa do indivíduo, irá despachar no 

procedimento para que seja efetuado o formal indiciamento, devidamente 

fundamentado nos termos do Artigo 2º, § 6º da Lei Federal 12.830/2013 e no Artigo 

5º, Parágrafo Único da Portaria DGP 18/98. 

Os principais procedimentos registrados e autuados na Unidade Policial e que 

ficam sob supervisão direta da Autoridade Policial são os Inquéritos Policiais, e crimes 

com potencial ofensivo reduzido são registrados como Termo Circunstanciado. Se 

houver menor de idade envolvido, registra-se o Ato Infracional. O Delegado de Polícia 

determina cumprimento de Cartas Precatórias recebidas em sua unidade, como 

também expedição de Precatória caso necessário, além de supervisar o andamento 

dos cartórios de sua repartição, principalmente o Cartório Central e os registros em 

livro de todos os atos administrativos que ocorrem dentro de sua circunscrição. 

A  Autoridade Policial, trabalhando de forma investigativa, pode prevenir ações 

delituosas, agindo com poder de polícia de forma preventiva impedindo que o infrator 

volte a incidir na mesma infração e de forma repreensiva punindo o infrator da lei 

penal. 

Garantindo que o exercício da Polícia Investigativa seja efetuado dentro das 

normas, o Delegado de Polícia tem como principal objetivo esclarecer circunstancia 

e autoria do crime de sua circunscrição, conforme consta no Código de Processo 

Penal em seu Artigo 4º, e como deve proceder ao tomar conhecimento de uma 



infração penal, consoante ao Código de Processo Penal nos moldes do Artigo 5º ao 

23. 

 

4. OBJETIVO 
A pesquisa apresentada tem o objetivo de informar a importância e as 

atribuições da Autoridade Policial e a função da Polícia Judiciária no Estado de São 

Paulo. 

 

5. METODOLOGIA 
Por meio de pesquisas em legislação, bibliografia, artigos científicos e 

pesquisa de campo em unidades de espaço físico e contato direto com funcionários 

públicos da área. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Como resultados preliminares, as pesquisas iniciais apresentam as atribuições 

do Delegado de Polícia Civil e parte do funcionamento de uma Unidade Policial, como 

também o papel jurídico da Polícia Civil. 
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