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PROJETO DO CURSO DE
PEÇAS
Delegado de Polícia
Além das informações constantes no site – www.daviandre.com.br – você encontra aqui o
projeto detalhado do Curso de Peças Privativas do Delegado de Polícia

Portal Davi André
daviandre@daviandre.com.br

Identificação
O curso atende aos que necessitam aprender a elaborar as peças privativas de Delegado de Polícia.

Carreiras Coaching (Operação Delta)
Os alunos matriculados no Carreiras Coaching encontram o curso de peças no Módulo 4, não sendo
necessário adquiri-lo separadamente.

Estrutura
O curso é estruturado em seis seções: disposições preliminares, português instrumental, revisão dos
procedimentos policiais, revisão das prisões provisórias, teoria instrumental e elaboração do inquérito
policial completo.

Disposições preliminares
A Seção 1 é dedicada às disposições preliminares, em que os alunos receberão acerca dos aspectos
avaliados, das formalidades essenciais e dos formatos das peças privativas de Delegado de Polícia.

Português instrumental
Na Seção 2, os alunos terão aulas expositivas de português instrumental com o professor Andresan
Machado, gravadas especificamente para o curso, visando à correção na confecção da peça, abrangendo
aspectos de concordância verbal, pontuação, crase, coesão textual, pronomes relativos e regência.

Material para download
Em todas as seções, os Aspirantes-Delta contarão com material de apoio que ficará disponível para
download em pdf.
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Revisão dos procedimentos policiais
Na Seção 3, vamos fazer uma revisão acerca da elaboração do inquérito policial, do termo circunstanciado
e do auto de investigação de ato infracional, abordando as providências anteriores à instauração, a
instauração propriamente dita, o conteúdo da portaria, as providências posteriores à instauração, as bases
legais das representações, bem como as diversas formas de manifestações da autoridade policial.

Revisão das prisões provisórias
Na Seção 4, faremos uma revisão das prisões provisórias. Quanto ao flagrante, abordaremos as suas fases,
a situação de flagrância, as hipóteses que impedem a autuação, as pessoas que não podem ser presas em
flagrante, as espécies de flagrante, a documentação do flagrante, a formalização, o despacho da autoridade
policial, bem como a judicialização. Em relação às prisões preventiva e temporária, analisaremos os
requisitos cautelares e legais, assim como as manifestações da autoridade policial em representação
autônoma, em despacho e no relatório final. Também abordaremos o papel do delegado no contexto das
medidas cautelares diversas da prisão.

Teoria instrumental
A Seção 5 se revela como uma das mais importantes, porque é nela que revisaremos a teoria instrumental
das peças práticas, fixando os principais detalhes das representações por busca e apreensão, interceptação
telefônica, infiltração policial, quebra de sigilo bancário, retardamento de intervenção policial, prisão
temporária, prisão preventiva, medida cautelar diversa da prisão, encaminhamento de pedido de medida
protetiva de urgência, sequestro, requisição de perícias e outros detalhes de peças diversas.

Elaboração de um inquérito completo
Na Seção 6, o(a) Aspirante-Delta enfrentará um caso hipotético, adaptado da vida real, em que terá
oportunidade de decidir sobre as peças que deverão ser elaboradas no desenvolvimento da investigação.
Em todas elas, as peças serão explicadas em seus mínimos detalhes. Nessa seção, faremos um inquérito
de capa a capa, ou seja, da portaria de instauração ao relatório final, apresentado em 19 (dezenove) vídeos.
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Informações financeiras
Investimento: R$ 599,00
Formas de pagamento
Boleto
À vista com 5% de desconto = R$ 569,05
Não há possibilidade de parcelamento.
Cumulativo com os demais descontos descritos na “Políticas de Descontos”
Cartão de crédito
Em até 12x sem juros. São aceitos os seguintes cartões de crédito: Visa, Mastercard, American Express,
Elo, Hipercard, Diners, Discovery, Aura e JCB. Também aceitamos cartões internacionais que tenham
sido emitidos no Brasil.

Política de descontos









Servidores públicos: 10%
Alunos e ex-alunos de qualquer curso da Plataforma Davi André: 10%
Alunos e ex-alunos do professor Davi André em outras escolas: 5%
Em qualquer dos casos, o pagamento à vista pelo boleto garante mais 5%, que é calculado sobre
o valor do desconto já aplicado.
A modificação da política de descontos ou a criação de combos não garante
vantagem retroativa. Para migração de cursos, o(a) interessado(a) deve pagar a diferença de
valor.
Os descontos não são cumulativos, o maior absorve o menor.
Para receber o cupom, basta clicar AQUI!
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