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Ofício especial 
 

São Paulo, 9 de dezembro de 2008. 
 
  
 
 
  
Senhor Delegado de Polícia Diretor. 
  
 
  
 
  O Concurso Público de ingresso na carreira de Investigador 
de Polícia – IP 1/2008 (cópia do Edital de Abertura anexa), objeto do 
processo DGP 6934/2008, colima o preenchimento de 1.449 cargos 
iniciais vagos. 
   No dia 7 de dezembro último, das 13 às 17 horas, 
desenvolveu-se a prova preambular. 
  
  Em razão da inscrição de mais de 120.000 pessoas – 
recorde institucional – o certame foi desconcentrado, sendo a etapa 
desenvolvida em diversos prédios da Capital, da Grande São Paulo e 
nas nove sedes dos DEINTERs. 
 
  A prova, a teor do que consta daquele edital, foi constituída 
de seis disciplinas, com cem questões objetivas de múltipla escolha, 
com cinco alternativas, assim dividida: 1- Língua Portuguesa, 20 
questões; 2- Noções de Direito, 20 questões; 3- Noções de Criminologia, 
10 questões; 4- Atualidades, 20 questões; 5- Lógica, 10 questões; e 6- 
Informática, 20 questões (cópia da folha de questões anexa). 
 
  Lembre-se, Senhor Diretor, que a prova preambular é a 
primeira fase do concurso, e desta seguem as fases escrita e oral. 
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  Para que o candidato obtenha aprovação na primeira fase, 
cuja pontuação varia de 1 a 100 (cada questão correta com valor de 1 
ponto), e se habilite à fase seguinte – escrita – é necessário o 
atendimento a dois requisitos: obter, em cada disciplina, o acerto 
mínimo de 50%; encontrar-se na lista das notas referentes a quatro 
vezes o número de cargos iniciais vagos postos em disputa. 
 
  Graças aos ingentes esforços da grande e dedicada força de 
trabalho envolvida - policiais civis, das diversas carreiras e dos diversos 
departamentos, e notadamente do acurado planejamento 
tempestivamente levado a efeito, essa promoção transcorreu 
praticamente ao largo de incidentes, ressalvados alguns pouquíssimos 
casos, recorrentes em situações da espécie, como os de candidatos que, 
chegando a destempo nos locais de prova e encontrando os portões 
fechados, passaram a insistir nos seus ingressos. 
 
  Acerca de supostas fraudes, que de forma açodada, 
infundada e, por isso mesmo, algumas vezes até inconseqüentemente 
propaladas por poucos órgãos de imprensa, bem como veiculadas nos 
fóruns específicos da internet, faz-se imperioso registrar que se trata de 
hipóteses absurdas e, que a essa conta, devem ser pronta e 
definitivamente rejeitadas. 
 
  Com efeito, todos os fatos a esse respeito conhecidos 
ilustram um quadro claramente peculiar: incautos, certamente não bem 
intencionados, teriam adquirido, sempre de terceiros alegadamente 
desconhecidos, documentos que corresponderiam ao gabarito do exame 
de domingo. 
 
  Vale ressaltar que todos os gabaritos – ressalto, todos – 
foram encontrados e apreendidos por fiscais do concurso, os quais 
exercem cargos policiais civis, consoante o anteriormente frisado. E 
certo é, também, que não se afastaram da impessoalidade, tanto que a 
ação de fiscalização alcançou um policial civil e dois militares.  
 

Esses documentos demonstram nitidamente o embuste 
cometido, pois os seus conteúdos não guardam relação de coincidência 
com os resultados oficiais da prova, desde segunda-feira à disposição 
dos interessados na website da Polícia Civil (cópia do documento 
anexa). Esse contexto fez decretar aos seus usuários não apenas a 
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fragorosa reprovação nessa fase do certame, mas o próprio 
desligamento do concurso. 
 
  O quadro abaixo não permitirá que se lançe sequer rastro 
de dúvida acerca das considerações acima desenvolvidas. 
 
  Vale lembrar, por fim, que serão remetidos à Diretoria do 
DECAP todos os papéis constitutivos dos fatos aqui retratados, 
colimando a continuidade da investigação iniciada no próprio domingo, 
na Academia de Polícia. 
 
  São estes os casos: 
 
01 - Uninove Santo Amaro – bloco B  
 Candidato: I.L.L.A. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 7 

Noções de Direito: 3 
                  Noções de Criminologia: 0 
                  Atualidades: 3 
                  Lógica: 2 
                  Informática: 4 

 
Total: 19 questões (reprovado)  

Breve histórico: apreendida com o candidato, colada no corpo, fita 
crepe com manuscritos alfa-numérico.  
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
questões, folha de respostas e a fita crepe. 
 
02 - Unicsul  
 Candidato: C.B. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 6 
                  Noções de Direito: 2 
                  Noções de Criminologia: 0 
  Atualidades: 5 
                  Lógica: 1 
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                  Informática: 2 

 Total: 16 questões (reprovado) 
 
Breve histórico: o candidato foi surpreendido com uma das mãos 
escriturada com as questões de nºs. 1 a 24.  
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
respostas, fotografias da palma da mão e folha de respostas do 
candidato abaixo nomeado. 
 
Observação: o relatório da coordenação ensejou buscas em face de G. 
S.C., citada pelo candidato como alguém que também teria cópia do 
gabarito; não se trata de candidata, mas de mãe do candidato A.S.C.G., 
que fez a prova em Taboão da Serra, tendo obtido 30 acertos (Língua 
Portuguesa: 7; Noções de Direito: 4; Criminologia: 1; Atualidades: 11; 
Lógica: 2: e, Informática: 5); portanto, reprovado. 
 
03 - Unicsul  
 
Candidato: C.A.M.O.S. 
 Acertos    : Língua Portuguesa: 8 
                  Noções de Direito: 8 
                  Noções de Criminologia: 3 
  Atualidades: 6 
                  Lógica: 5 
                  Informática: 10  

Total: 40 questões (reprovado) 
 Breve histórico: o candidato foi surpreendido engolindo algo, a se 
supor um papel com gabarito.   
 Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação e folha de 
respostas. 
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04 - Unicsul  
 Candidato: C.S. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 5 
                  Noções de Direito: 7 
                  Noções de Criminologia: 0 
  Atualidades: 10 
                  Lógica: 1 
                  Informática: 2 

 
Total: 25 questões (reprovado)  

Breve histórico: o candidato foi surpreendido engolindo um papel, mas 
parte do documento foi apreendida, onde se tem anotada parcela de um 
gabarito.  
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
respostas e parte do documento. 
 
05 – Anhembi Morumbi – Prédio VII  
 Candidato: W.A.S. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 6 
                  Noções de Direito: 5 
                  Noções de Criminologia: 4 
  Atualidades: 5 
                  Lógica: 1 
                  Informática: 5 

 Total: 26 questões (reprovado) 
 
Breve histórico: o candidato foi surpreendido na posse de um gabarito. 
Por ser policial militar foi acionada a correspondente Corregedoria.   
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
questões, folha de respostas, gabarito e boletim de ocorrência nº 7.835, 
do 15º Distrito. 
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06 – Unisa II – Bloco C   
Candidato: E.R.T.J. 
 Acertos    : Língua Portuguesa: 6 
                  Noções de Direito: 4 
                  Noções de Criminologia: 1 
  Atualidades: 5 
                  Lógica: 2 
                  Informática: 5 

 Total: 23 questões (reprovado) 
 
Breve histórico: o candidato foi surpreendido na posse de um gabarito.  
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
questões, folha de respostas e gabarito. 
 
07 – Unisa II – Bloco C  
 
Candidato: E.A. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 4 
                  Noções de Direito: 3 
                  Noções de Criminologia: 2 
  Atualidades: 1 
                  Lógica: - 
                  Informática: - 

 
Total: 10 questões (reprovado)  

Breve histórico: o candidato foi surpreendido na posse de um gabarito, 
tendo preenchido o caderno de questões até a de nº 59. 
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
questões, folha de respostas e gabarito. 
 
08 – FMU - Iguatemi  
 
Candidato: P.H.S. 
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Acertos    : Língua Portuguesa: 7 
                  Noções de Direito: 4 
                  Noções de Criminologia: 0 
  Atualidades: 3 
                  Lógica: 2 
                  Informática: 3 

 
Total: 19 questões (reprovado)  

Breve histórico: o candidato foi surpreendido numa padaria, por 
policial/fiscal, fazendo uma ligação telefônica ao tempo em que 
construía o gabarito. Foi anotada até a questão nº 94, porém a 
pontuação acima não se refere à prova feita, mas aos dados do 
documento.   
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
respostas, gabarito e boletim de ocorrência nº 7.834, do 15º Distrito. 
 
09 – Campos Salles  
 
Candidato: S.L. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 7 
                  Noções de Direito: 12 
                  Noções de Criminologia: 0 
  Atualidades: 4 
                  Lógica: 3 
                  Informática: 4 

 
Total: 30 questões (reprovado)  

Breve histórico: a candidata foi surpreendida na posse de um gabarito.  
 Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
questões, folha de respostas e gabarito. 
 
10 – Campos Salles   
Candidato: S.R.S. 
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Acertos    : Língua Portuguesa: 6 
                  Noções de Direito: 9 
                  Noções de Criminologia: 3 
  Atualidades: 7 
                  Lógica: 4 
                  Informática: 2 

 
Total: 31 questões (reprovado) 

 Breve histórico: o candidato foi surpreendido engolindo gabarito, 
adquirido por R$ 50,00.    
 Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
questões e folha de respostas. 
 
11 – Campos Salles  
 
Candidato: S.G.F. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 6 
                  Noções de Direito: 7 
                  Noções de Criminologia: 4 
  Atualidades: 6 
                  Lógica: - 
                  Informática: -  

Total: 23 questões (reprovado) 
 Breve histórico: o candidato foi surpreendido na posse de um gabarito, 
cujo papel está dividido ao meio. Admitiu a aquisição, junto a um 
desconhecido, por R$ 150,00. Lançou até a questão nº 70.   
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
questões, folha de respostas e gabarito. 
 
12 – Anhembi Morumbi – Prédio VI  
 
Candidato: J.A.S. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 4 
                  Noções de Direito: 6 
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                  Noções de Criminologia: 2 
  Atualidades: 9 
                  Lógica: 2 
                  Informática: 2 

 Total: 25 questões (reprovado) 
 
Breve histórico: a candidata foi surpreendida na posse de uma agenda 
contendo gabarito. Suas pernas estavam escrituradas com referidos 
dados.    
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
questões, folha de respostas e agenda contendo o gabarito e documento 
feito pela coordenação com os dados colhidos do corpo da candidata.  
 
13 – UNIP - Marginal  
 
Candidato: M.A.S.P.S. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 7 
                  Noções de Direito: 7 
                  Noções de Criminologia: 1 
  Atualidades: 5 
                  Lógica: 4 
                  Informática: 2  

Total: 26 questões (reprovado) 
 Breve histórico: o fiscal de sala encontrou um gabarito jogado no chão. 
Feito o cotejo dos dados do gabarito com as provas recebidas, o 
documento firmado pela candidata era o que mais se aproximava, tendo 
em vista que somente quatro alternativas não são coincidentes.    
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
respostas e gabarito. 
 
14 – UMC II – Mogi das Cruzes  
 Candidato: V.M.E. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 5 



 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ACADEMIA DE POLÍCIA Dr. Coriolano Nogueira Cobra 

 
 
                  Noções de Direito: 3 
                  Noções de Criminologia: 0 
  Atualidades: 3 
                  Lógica: 1 
                  Informática: 2  

Total: 14 questões (reprovado) 
 
Breve histórico: o candidato foi surpreendido na posse de um gabarito.    
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
questões, folha de respostas e gabarito. 
 
15 – UNISANTA - Santos  
 Candidato: J.C.O. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: - 
                  Noções de Direito: - 
                  Noções de Criminologia: -  
  Atualidades: - 
                  Lógica: - 
                  Informática: - 

 
Total: 0 questões   

Breve histórico: o candidato foi surpreendido na posse de um gabarito. 
Ele é incompreensível e incompatível com a formatação da prova, visto 
conter 50 números, diverso, portanto, das 100 questões. É policial 
militar.   
 Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
respostas, gabarito e boletim de ocorrência nº 5.602, do 7º Distrito de 
Santos. 
 
16 – Anhembi Morumbi – Prédio V  
 
Candidato: J.B.S. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: - 
                  Noções de Direito: - 
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                  Noções de Criminologia: - 
  Atualidades: - 
                  Lógica: - 
                  Informática: - 

 Total: 0 questões 
 
Breve histórico: o candidato foi surpreendido com marcas coloridas no 
braço esquerdo, indicando a hipótese de se tratar de uma forma de 
revelar o gabarito da prova. Foi denunciado por outro candidato. Não 
fez a prova. Por se tratar de policial civil (carcereiro) foi acionada a 
Corregedoria Geral.    
 
Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, boletim de 
ocorrência nº 484, da CORREGEDORIA e fotografias do braço. Impõe 
consignar que a folha de respostas encontra-se no órgão correcional.  
 
17 – Anhembi Morumbi – Prédio V   
Candidato: J.C.N.C. 
 
Acertos    : Língua Portuguesa: 6  
                  Noções de Direito: 4 
                  Noções de Criminologia: 2  
  Atualidades: 7  
                  Lógica: 1 
                  Informática: 8  

 Total: 28 questões (reprovado) 
 
Breve histórico: o candidato foi surpreendido usando uma pulseira e 
uma colar de contas no pulso esquerdo, despertando a desconfiança do 
fiscal que recolheu o objeto após tê-lo recebido do próprio candidato.   
 Documentos anexados por cópia: relatório da coordenação, folha de 
respostas e boletim de ocorrência nº 7.836, do 15º Distrito. 
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18 – Denúncia anônima, via e-mail, recebida pela Delegacia 
Eletrônica.  
Acertos    : Língua Portuguesa: 3  
                  Noções de Direito: 3 
                  Noções de Criminologia: 1  
  Atualidades: 3 
                  Lógica: 4 
                  Informática: 2  

Total: 16 questões (reprovado) 
 Documento anexado por cópia: e-mail. 
 
  Atenciosamente. 
 
   
 
 
 
 
  CARLOS JOSÉ PASCHOAL DE TOLEDO     Presidente do IP 1/2008 
 
 
 
   
  
 
  
 
  
 
 
Ilustríssimo Senhor Doutor EDEMUR ERCILIO LUCHIARI 
Delegado de Polícia Diretor em exercício da 
ACADEMIA DE POLÍCIA 


