
DOMINGOS PAULO NETO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Eleitoral ADPESP - 
SINDPESP 

 
Em face da publicação no Diário Oficial do Estado, no dia 1º de agosto de 2018, do edital de 
convocação para o processo seletivo para constituição de lista tríplice para indicação ao cargo 
de Delegado-Geral de Polícia, e considerando o meu interesse em participar do sobredito 
certame, encaminho a Vossa Excelência, com fundamento no § 1º do art. 2º do mencionado 
edital, algumas propostas de gestão para o caso de ser honrado pelo sufrágio de meus colegas 
Delegados de Polícia, seguidas, com a devida vênia, para apreciação, de breve currículo e as 
realizações que empreendi ao longo de minha carreira. 

Cumpre destacar que, se escolhido, procurarei dar prosseguimento, com a mesma seriedade e 
entusiasmo, a muitos dos projetos iniciados durante minha gestão à frente da Delegacia Geral 
de Polícia (mar./2009 a jan./2011), bem como implementar outros de igual relevância que 
exsurjam da análise estratégica do ambiente e do diálogo constante com as bases. 

Ressalto, por fim, que durante toda a minha vida associativa defendi a feliz iniciativa, ora 
empreendida pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo - ADPESP e 
pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo - SINDPESP, da eleição do 
Delegado-Geral de Polícia pelos seus próprios pares, fazendo-a constar nas ocasiões em que 
concorri a cargos eletivos das entidades de classe. 
 
São Paulo, 15 de agosto de 2018. 

Respeitosamente, 
 

Domingos Paulo Neto 

---- x --- 

PROPOSTAS: 

• Priorização no resgate da identidade de Polícia Judiciária: 

 a partir do reforço do novo modelo de gestão para as unidades do DECAP, implantado 
quando era Delegado-Geral, e após, com a Portaria DECAP-3/2013, com vistas a 
priorizar a investigação (atividade-fim), através das Equipes de Polícia Judiciária (EPJs), 
sem descuidar do bom atendimento ao público e da qualidade de vida dos policiais civis; 

 pela manutenção da exclusividade na elaboração de termos circunstanciados, obtida a 
partir de gestões feitas à época em que ocupava o cargo de Delegado-Geral, e que 
culminou na edição da Resolução SSP 233/2009, de modo a rechaçar qualquer 
possibilidade de adoção do denominado ciclo completo; 

 pelo prosseguimento da desoneração da Polícia Civil da tarefa da escoltade presos, 
iniciada quando estive à frente da DGP, conforme Resolução SSP 231/2009 e Portaria 
DGP-54/2009, e que foi relativizada com a implantação das audiências de custódia; 

 pela criação de condições para que a polícia territorial possa se dedicar à atividade 
precípua de investigação criminal. 

 

• Administração e Planejamento: 

 atualização e implementação do planejamento estratégico da Polícia Civil (Portaria DGP-
43/2010), realizado de forma pioneira, para o período de 2011-2015, à época em que 



estive na DGP, com a definição clara de problemas e a fixação de objetivos e metas a 
serem perseguidos; 

 tratativas para fomentar estudos visando à transferência da Polícia Civil da SSP para a 
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, que passaria a ser denominada Secretaria 
da Justiça, da Defesa da Cidadania e da Polícia Judiciária, a partir de minuta já elaborada 
com alterações na Lei Orgânica; 

 concepção de critérios técnicos para a criação ou extinção de unidades policiais, e de 
fixação de unidades de pronto-atendimento, nos moldes do preconizado pelo projeto de 
Reengenharia da Polícia Civil, empreendido durante minha passagem pela DGP; 

 continuidade do processo de revitalização do Palácio da Polícia Civil, iniciado de forma 
sistemática em 2010, com a ampla reforma das instalações do DIPOL e da Delegacia 
Geral de Polícia; 

 gestão estratégica de pessoas, para melhor aproveitamento do efetivo atual e rápida 
reposição de claros no quadro de recursos humanos, de modo que os concursos sejam 
deflagrados pelo próprio Delegado-Geral a partir de determinado percentual de 
defasagem do efetivo; 

 gestão estratégica de recursos materiais, com vistas à modernização das instalações, 
da frota e dos armamentos. 

 

• Investimentos em Tecnologia da Informação e Inteligência Policial: 

 priorizar e consolidar o projeto “Inquérito Policial Eletrônico”; 

 prosseguir com investimentos em novas funcionalidades e melhor operação do sistema 
RDO, cuja cobertura saltou de 71 para 645 municípios do Estado à época em que estive 
à frente da DGP; 

 investir na expansão do AFIS e da Delegacia Eletrônica. 

• Incremento de serviços especializados: 

 reforçar a repressão aos crimes contra a Administração Pública, notadamente por 
intermédio do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania – DPPC, com o auxílio 
do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro - LAB-LD, criados e instalados 
em 2009, quando estive à frente da DGP; 

 ampliar os Núcleos Especiais Criminais–NECRIMs, instalados inicialmente em Lins 
(Portaria Deinter-4 nº 6/2009), quando à frente da DGP; 

 

• Aprimoramento da imagem institucional: 

 investir maciçamente no setor de comunicação social da Polícia Civil, para reforçar ainda 
mais a imagem positiva da Instituição perante a sociedade, em continuidade ao trabalho 
iniciado durante minha passagem pela DGP, quando concebemos o banner da Polícia 
Civil, padronizamos a identidade visual das unidades e viaturas (cores preta e branca), 
criamos o Informativo da Polícia Civil - IPC, o Manual de Imprensa e o Manual de 
Telecomunicações da Polícia Civil; 

 retomar o projeto "Academia de Polícia para Cidadãos", concebido pela Acadepol 
durante minha gestão na DGP, com o objetivo de propiciar à comunidade uma visão 
ampla da Polícia Civil, e reforçar o caráter da Instituição como defensora dos direitos 
fundamentais. 

 

• Capacitação e aperfeiçoamento profissional: 



 priorizar a formação e o aperfeiçoamento dos policiais civis, mediante a construção de 
uma grade curricular mínima, investimento na qualificação do corpo docente e incentivos 
à inscrição e comparecimento em cursos específicos; 

 estimular a produção e a difusão de conhecimento científico, mormente por meio de 
pesquisas desenvolvidas pelos cursos de pós-graduação da Acadepol, credenciados 
pelo Conselho Estadual de Educação à época em que ocupava o cargo de Delegado-
Geral. 

 
• Valorização e motivação do policial civil: 

 incremento de critérios objetivos para a gestão de recursos humanos, estabelecidos 
quando estive à frente da DGP (concursos públicos regionalizados, ingresso obrigatório 
via plantão, mudança na sistemática de remoção, criação do banco eletrônico de 
permutas etc.), para reforço da meritocracia e da gestão por competências; 

 adoção de modelo democrático de gestão, marcado pelo diálogo direto e permanente 
com as representações classistas nas questões de relevância institucional, nos moldes 
do entabulado durante minha passagem pela DGP; 

 gestões para mudança da política remuneratória vigente; 

 gestões junto à Administração Superior visando à identificação, por meio de decreto, de 
todas as unidades policiais de base territorial e especializadas, a fim de elidir eventual 
resistência ao pagamento da GAT. 

 
 

BREVE CURRÍCULO: veja o currículo inteiro clicando aqui 

 1976: prestei concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ingressando como 
Investigador de Polícia em 24/10/1977 (Corpo de Segurança da DGP e equipe “H” da 
Divisão de Crimes contra a Pessoa do DEIC); 

 1982: fui aprovado no Concurso de Delegado de Polícia, iniciando minha carreira no 
Interior do Estado (Catanduva, Catiguá etc., na Região de São José do Rio Preto, atual 
Deinter-5); 

 1984: retornei, como Delegado de Polícia, à Divisão de Investigações sobre Crimes 
contra a Pessoa do antigo DEIC, embrião do DHPP; 

 1988: passei a integrar os quadros dos Professores da Academia de Polícia, na 
disciplina de "Inquérito Policial"; 

 1992: fui designado para o 74º D.P. - Parada de Taipas e, logo depois, no 37º Distrito 
Policial - Campo Limpo; 

 1994: Titular do 92º D. P. - Parque Santo Antônio; 
 1995: Titular da 6ª Delegacia Seccional de Polícia - Santo Amaro até inicio do ano de 

2001; 
 2001: Diretor do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa - DHPP até 

meados de setembro de 2007; 
 2007: Diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL, sendo 

exonerado, a pedido, em 27/9/2008; 
 2009: Delegado-Geral de Polícia do Estado de São Paulo, cargo que ocupei de 

24/3/2009 a 7/1/2011, quando fui dele exonerado; 
 2012: Delegado Divisionário de Polícia da Divisão de Planejamento e Controle de 

Recursos Materiais do DAP e, no período de 2/2/2012 a 7/12/2012, Delegado 
Divisionário da Divisão de Transportes do DAP; 

 2012: Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, de 08/12/12 até 
21/12/2015; 

 2015: Delegado de Polícia Diretor da Corregedoria Geral da Polícia Civil, até 26/6/2018; 
e 

 2018: novamente Diretor do DECAP, desde 27/7/2018. 

http://www.sindpesp.org.br/images/lista_t/curriculo-domingos.pdf


 

REALIZAÇÕES PROFISSIONAIS: 
(Vide o livro Prestação de Contas, editado pela Associação Delegados de 
Polícia pela Democracia). 

- Delegacia Geral de Polícia: 
• Priorização no Resgate da Identidade de Polícia Judiciária: 

 Desoneração da Polícia Civil da tarefa da escolta de presos (Resolução SSP 231/2009 
e Portaria DGP-54/2009); 

 Exclusividade na elaboração de Termos Circunstanciados (Resolução SSP 233/2009); 

 Novo Modelo de Gestão para o DECAP; 

 Reengenharia da Polícia Civil no DEINTER 9 - Piracicaba; 

 Central de Polícia Judiciária no DEINTER 6 - Santos; 

 Reordenação dos Livros Obrigatórios (Portaria DGP-10/2010); 

 Direcionamento dos grupos operacionais especializados à investigação; 

 Normatização do procedimento em ocorrências versando sobre crimes dolosos contra a 
vida, praticados por policiais militares contra civis (Resolução SSP-110/2010). 

 

• Administração e Planejamento: 

 Implantação da Coordenação de Planejamento e de Projetos Estratégicos da Polícia 
Civil – CPPE (Portaria DGP-20/2009); 

 Realização do Planejamento Estratégico da Polícia Civil (Portaria DGP-43/2010); 

 Elaboração do Projeto de Reestruturação Orgânica da Polícia Civil; 

 Revitalização do Palácio da Polícia Civil: ampla reforma das instalações da Delegacia 
Geral de Polícia, inauguradas em 28/12/2010; 

 Acessibilidade e atendimento prioritário e especial a deficientes (Portaria DGP-56/2010); 

 Investimentos em Recursos Materiais (viaturas, armamentos e munições) e Humanos. 

 

• Investimentos em Tecnologia da Informação e Inteligência Policial: 

 Construção do Datacenter da Polícia Civil, inaugurado em 2/6/2010; 

 RDO implantado em todo Estado; 

 Expansão dos Sistemas de Identificação Criminal e de Monitoramento das 
Telecomunicações; 

 Expansão da Delegacia Eletrônica; 

 Instituição do Manual de Inteligência da Polícia Civil (Portaria DGP-76/2009). 

 

• Novos Serviços Especializados: 

 Criação do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania – DPPC (Decreto nº 
54.359/2009); 

 Implantação do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro - LAB-LD; 

 Instalação do Núcleo Especial de Conciliação Criminal – NECRIM (Portaria Deinter-4 nº 
6/2009). 

 

• Aperfeiçoamento da Comunicação Social: 

 Criação do banner (identidade visual da Polícia Civil - Portaria DGP-26/2009); 



 Inserção do brasão no boletim de ocorrência (Portaria DGP-26/2009); 

 Retorno das cores preta e branca nas viaturas (Decreto nº 55.658/2010); 

 Aprimoramento da Comunicação interna e externa: criação do Informativo da Polícia Civil 
– IPC (Portaria DGP-16/2010); Elaboração do Manual de Imprensa; e Criação do Manual 
de Telecomunicações da Polícia Civil (Portaria DGP-28/2010). 

 

• Capacitação e aperfeiçoamento profissional: 

 Implantação do Projeto da "Academia de Polícia para Cidadãos", com início do curso em 
10/5/2010; 

 Criação do Sistema de Investigação Ético-Social (Portaria DGP-18/2009); 

 Cursos de Pós-Graduação pela Academia (DOE de 12/3/2010); 

 Inauguração do Campus II Mogi das Cruzes (agosto/2009). 

 

• Valorização e Motivação do Policial Civil (com critérios objetivos e 
meritocracia): 

 Diálogo direto com as bases, com reuniões que contaram com a participação de cerca 
de 15 mil policiais civis em 2 anos; 

 Concursos públicos regionalizados de ingresso, com escolha da unidade inicial de 
exercício em conformidade com a classificação (Portaria DGP-25/2009); 

 Ingresso obrigatório via plantão (Portaria DGP-25/2009); 

 Mudança na sistemática de remoção dos policiais civis, mormente da carreira de 
Delegado de Polícia (Portaria DGP-22/2010); 

 Proposta de redefinição do critério de pagamento do RETP. 

- Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa - 
DHPP: 

 Implantação do Plano de Combate aos Homicídios Dolosos (2001): que emergiu do 
anseio e da discussão de todos os Policiais Civis do DHPP. Friso que, muito contribuiu 
para concretização de tal medida o conhecimento que adquiri quando integrei, em 1997, 
as comitivas que empreenderam visitas técnicas aos EUA, com a finalidade de conhecer 
as experiências de combate à criminalidade nas cidades de Nova York e Chicago, e ao 
Canadá, para participar da "1ª Missão Brasil - Canadá", como parte do Projeto de 
Cooperação Internacional entre o Núcleo de Estudos da Violência - NEV da USP e o 
Human-Rights Researchand Education Centre da Universidade de Ottawa; 

 Implantação do Sistema de Gestão e Inteligência Policial (GIP), que contemplou o banco 
de talentos eletrônico, a partir do recadastramento de todos os policiais, e a recognição 
visuográfica eletrônica. 

- Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL: 

 Foco na produção de conhecimentos para subsidiar a tomada de decisões estratégicas; 

 Ampla reforma das instalações do Departamento (diretoria e divisões). 

- Departamento de Polícia Judiciária da Capital - DECAP: 

 Implantação do Plano de Modernização do DECAP. Priorização da investigação sem 
descuidar do atendimento ao público e criação das equipes de combate a crimes 
patrimoniais em todas as Delegacias de Polícia (que recebeu o "7º Prêmio Polícia Cidadã 
- Redução de Roubos", concedido pelo Instituto Sou da Paz, conquistando o 3º lugar em 
2016); 



 Contratação de serviços de guarda e remoção dos veículos apreendidos por atos de 
polícia judiciária, com a retirada de mais de 13 mil veículos dos pátios das delegacias de 
polícia, e realização de leilão dos veículos depositados em pátios particulares, com 
destaque para o Pátio Santo Amaro, de onde foram retirados, após a devida 
compactação, mais de 10 mil veículos. 

- Corregedoria Geral da Polícia Civil - CGPC: 

 Encaminhamento do expediente que culminou no retorno da Corregedoria para a 
estrutura da Polícia Civil; 

 Criação da "Cartilha de Prevenção das Infrações Funcionais"; 

 Implantação da pesquisa que visa traçar o perfil do policial civil transgressor; e 

 Envio ao Conselho da Polícia Civil de minuta para alteração da Lei Orgânica da Polícia, 
visando à transferência da Polícia Civil da SSP para a Secretaria da Justiça e Defesa da 
Cidadania, que passaria a ser denominada Secretaria da Justiça, da Defesa da 
Cidadania e da Polícia Judiciária. 

 


