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BREVE CURRICULUM PROFISSIONAL 

 Titular de município no interior em várias cidades; 

 Plantonista no interior em sede de município; Plantonista no DEGRAN; DECAP; 
GARRA e na Divisão de Homicídios. 

 Assistente e Titular em Distritos Policiais do DECAP. 

 Diretor de Cadeia Pública no interior. 

 Membro de Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Polícia Civil. 

 Seccional em Rio Claro; Jundiaí e 5ª Delegacia Seccional de Polícia. 

 Divisionário do DAP; DHPP e atualmente DENARC. 

ATIVIDADE ACADÊMICA 

 Especialização em Direito Penal; Processual Penal e Processo Civil ( EPM e Damásio 
de Jesus). 

 Mestrado em Direito Processual Penal- PUC. 

 Docente na ACADEPOL; Unianchieta; Unibam e na PUC. 

 Cursos de Especialização policial nos E.U.A; França; Itália ; Portugal e Israel. 

ATIVIDADE LITERÁRIA 

 Autor de 07 ( sete ) livros digitais em Direito e Filosofia pela kindle.Amazon. 
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PROPOSTAS CONSTITUCIONAIS: 

1ª. Gestão política junto ao Congresso nacional e nas lideranças partidárias para 
remover a polícia judiciária federal e estadual do capítulo da segurança pública, para o 
capítulo das funções essenciais à justiça. 

JUSTIFICATIVA 
A teoria sobre segurança pública aborda a ordem pública que tem a ver com o 
policiamento ostensivo e fardado, quanto à polícia judiciária tem a ver com a 
persecução penal do “ jus puniendi” do Estado, apurando a autoria e materialidade da 
infração penal, como pressuposto processual da ação penal. 

  

2ª. Mudança de conceito doutrinário da investigação crimina pela instrumentalidade do 
Inquérito Policial para: “ procedimento preliminar do processo penal ou instrução 
provisória de natureza jurídica processual”. 

JUSTIFICATIVA 
Por anos a finco, alguns doutrinadores e professores ligados a outra instituições 
lecionaram com o argumento de que o Inquérito policial era procedimento inquisitório 
administrativo para colher provas da infração penal e etc. 



No entanto, a própria exposição de motivos do CPP de 1941 vigente desmente esse 
conceito equivocado, porque menciona: “ processo preliminar” e “instrução provisória” 
para a propositura a ação penal. 

  

3ª. Indicação de um Delegado para concorrer às próximas vagas no Supremo Tribunal 
federal. 

JUSTIFICATIVA 
O Artigo 101 da CF. preconiza a escolha sem distinguir a função, ao contrário dos 
Tribunais de segundo grau, que indicam. 
Exemplo disso Dr. Nelson Hungria, notável jurista e Delegado no Estado do Rio de 
Janeiro foi ministro do STF. 

  

4ª. Criar Comissão de Conselheiros para acompanhar junto com a ADPESP e 
SINDPESP, a aprovação do projeto do novo Código de Processo Penal. 

JUSTIFICATIVA 
Suma importância do acompanhamento da discussão e votação do novo C.P.P. pelas 
mudanças e inovações de interesse da Polícia Judiciária. 

  

5ª. Designar dois conselheiros para acompanhamento permanente dos projetos de lei e 
junto às entidades de classe. 

  

PROPOSTAS NO ESTADO 

1ª. Modernização da LOP ( Lei Complementar nº 207/79. 

JUSTIFICATIVA 
A nossa Lei orgânica esta superada pelo tempo e atividade. 

  

2ª. Alteração urgente no artigo 114 e 128 da LOP, para que as decisões nos 
procedimentos disciplinares no Conselho sejam definitivas e homologadas, evitando-se 
o encaminhamento ao secretário e ao Governador. 

JUSTIFICATIVA 
Muitos casos disciplinares decididos pelo Conselho da polícia Civil são modificados 
pelo secretário ou Governador, sem a experiência da Classe, causando os inúmeros 
processos de reintegração ao cargo ou função. 

  

3ª. Promoção a Classe Especial além do merecimento deve haver a possibilidade 
também pela antiguidade na carreira, a exemplo das demais classes. 



JUSTIFICATIVA 
Há anos a promoção para Classe Especial acontece apenas pelo merecimento, não se 
observando também o critério da antiguidade como se faz nas demais classes. 

  

4ª. Na Constituição estadual alteração do Artigo 74, inc. II, para que todos os 
Delegados na Ativa sejam julgados e processados pelo Tribunal de Justiça. 

JUSTIFICATIVA 
A questão do Foro privilegiado é necessário ao Delegado face a sua responsabilidade 
exercida, tal qual, como a do Ministério Público e do Poder Judiciário. 

  

5ª. Projeto de lei independente e sem nenhum vinculo a qualquer carreira, visando um 
teto inicial de vencimentos, como por exemplo: R$ 20.000,00 ( vinte mil reais). 

JUSTIFICATIVA 
O objetivo deste projeto de lei visa estabelecer um parâmetro nacional mais 
equivalente nos vencimentos. 

  

6ª. A ACADEPOL voltar a chamar-se escola de polícia judiciária porque no passado, 
criou fama internacional como a “escola de polícia da rua São Joaquim”, e também 
porque o tema academia reflete a imagem de uma corporação militar. 
A ACADEPOL ocupa o espaço de entrada do Campus da USP, e nesse sentido, 
precisa evoluir na parte pedagógica oferecendo cursos de especialização das demais 
áreas do direito, inclusive, na pós-graduação estrito senso com mestrado e doutorado. 
Efetivação plena do ensino à distância para alcançar todos os policiais civis do estado, 
via intranet ou mesmo internet. 
Fazer convênios na própria USP, UNESP, UNICAMP, etc. 
Convênio com o Tribunal de Contas e a Fazenda Pública do estado para preparar 
melhor os policiais civis nas disciplinas de Administração e Finanças Públicas. 

  

7ª. Gestão Política junto à ALESP para melhor efetividade da dotação orçamentária 
condizente com a instituição e valores suficientes para os gastos. 
 
JUSTIFICATIVA 
A dotação orçamentária do estado precisa futuramente ter uma previsão maior e 
melhor sobre a atividade e função da polícia civil, isto porque, os últimos gastos não 
tem sido suficientes para arcar com as despesas provenientes da função. 

  

8ª. Alterar o DIPOL para Departamento de Tecnologia da Informação, a fim de que a 
polícia civil torne-se uma polícia judiciária digital efetivamente. 

JUSTIFICATIVA 
A tecnologia da informação principalmente agora no século XXI, tem sido efetivamente 
o grau de eficiência nos mais variados setores públicos e privados, desse modo, essa 
tecnologia digital deverá aumentar em muito a comunicação e informação da polícia 



judiciaria com a sociedade e os órgãos públicos, e uma prestação de serviço mais 
eficiente. 

  

9ª. Aquisição de recursos materiais para a polícia civil, como: veículos; armas; 
computadores e etc. sejam equipamentos de última geração e alta tecnologia no 
mercado. 

JUSTIFICATIVA 
A polícia de investigação em razão de sua função, exige que o objetivo do seu trabalho 
seja elaborado com alta qualidade, e muita eficiência. 

  

10ª. A ida da Polícia Civil para a Secretária da Justiça pode ser importante porque já 
estaria colocando a sua atribuição constitucional na função tutelada que é a 
persecução penal, como uma função própria de estado; talvez até melhor fosse uma 
secretária estadual de polícia judiciária. 

JUSTIFICATIVA 
Essa proposta vai de encontro à mudança como função essencial a justiça, porque são 
doutrinas diferentes a da persecução penal e da segurança pública. 

  

11ª. No futuro a Polícia Civil poderia preocupar-se em modificar sua denominação para 
Polícia Judiciária apenas seguindo a corrente doutrinária Europeia da nossa origem 
policial. 

  

12ª. Otimização dos Delegados pela Classe correspondente e fixação na lotação e 
classificação corretas, evitando-se definitivamente o comissionamento inadequado dos 
cargos e função. 

JUSTIFICATIVA 
Há muitos anos a polícia civil enfrenta este problema, prejudicando a instituição e a 
carreira dos Delegados, quando a solução jurídica e administrativa impede o 
comissionamento dos cargos sem a autoridade da classe necessária. 

  
 


