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Ofício especial  

São Paulo, 9 de dezembro de 2008. 
 
 
 
 
 
 Senhor Delegado de Polícia Diretor. 

 
 
 
 
 
   
  Certamente é do conhecimento de Vossa Senhoria que 
foram propaladas notícias pela mídia, bem como por fóruns 
específicos da internet, dando conta de eventual fraude incidente na 
etapa preambular do Concurso Público de ingresso na carreira de 
Investigador de Polícia – IP 1/2008 -, por mim presidido. 
 
  Em verdade não há o que se falar em fraude; ao revés. 
 
  Fruto da dedicada ação de fiscais do concurso alguns 
candidatos foram surpreendidos com gabaritos, a ensejar as 
providências pertinentes por parte das respectivas coordenações de 
prédio. Mais à frente, no cotejo com o gabarito oficial, viu-se 
patenteado o embuste, consistente na obtenção, por aqueles 
incautos, de gabaritos contendo dados que não guardam coincidência 
com o documento oficial, expedido pela comissão de concurso. 
 
  Outros candidatos foram flagrados após engolirem algo, a 
sugerir que pudesse se tratar, também, de gabarito falso. 
 
  Enfim, os fatos estão consubstanciados no ofício expedido 
ao Delegado de Polícia Diretor da Academia de Polícia, como forma de 
lhe prestar contas, razão pela qual faço aqui a sua juntada, por cópia. 
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  Os documentos foram juntados àquele por cópia; aqui, o 
são na forma original, com exceção das folhas de respostas dos 
candidatos Alexandre dos Santos Costa Godói e Márcia Aparecida 
Saraiva Pinto da Silva, porquanto e por ora têm o fim meramente 
ilustrativo. 
 
  A vertente ciência a Vossa Senhoria, com o 
encaminhamento daqueles papéis, tem o fim de permitir que se 
alavanque, nessa chefia departamental, acendrado esquadrinhamento 
investigativo, em sede de inquérito, colimando o aprofundamento dos 
fatos, em todos os seus contornos, bem como a descoberta dos 
verdadeiros autores – e, sobretudo, do mentor – não só com vistas 
ao aclaramento de eventuais crimes perpetrados como, e não menos 
importante, permitir que a Academia de Polícia, nos vindouros 
concursos, previna-se daqueles que já atuaram em face do certame 
em comento.  
 
  Finalizo informando que este expediente passa a conter, 
igualmente, os dados qualificativos dos candidatos mencionados, 
permitindo-se, destarte, os seus chamamentos. 
 

Atenciosamente.  
 
 
 
 
 
 
  CARLOS JOSÉ PASCHOAL DE TOLEDO     Presidente do IP 1/2008 
 
 
 
 
 
Ilustríssimo Senhor Doutor MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS 
Delegado de Polícia Diretor do 
DECAP 


