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ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 

Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social 
 

Ano III - Recife, terça-feira, 31 de maio de 2016 - Nº 099 
 

SECRETÁRIO: Alessandro Carvalho Liberato de Mattos 
 

SDS GARANTE CONTINUIDADE DO CONCURSO DA PM 

 

Operação Ponto Eletrônico abortou tentativa de fraude e impediu 
vazamento do gabarito oficial da seleção para policiais 

A Secretaria de Defesa Social – SDS revelou, na manhã desta terça-feira (31/05), detalhes da associação criminosa 

suspeita de tentar fraudar o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, ocorrido no ultimo domingo (29/05). A coletiva de 

imprensa aconteceu no auditório da sede da Secretaria, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. 

A ação denominada “Operação Ponto Eletrônico” foi desencadeada na manhã do domingo (29/05) pela Polícia Civil de 

Pernambuco - PCPE, com o apoio da 2ª Seção da Polícia Militar de Pernambuco – PMPE. Foram montadas diligências para 
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efetuar prisões em flagrante dos suspeitos, no intuito de reprimir a associação criminosa que visava, mediante o emprego de 

fraude, quebrar o sigilo e a segurança do concurso público da PMPE. O esquema iria beneficiar tanto candidatos da Região 

Metropolitana do Recife, como no interior do Estado. 

De acordo com o delegado Gustavo Godoy Ferraz, titular da Delegacia do Cordeiro, responsável pelo caso, há pouco mais 

de um mês os suspeitos vinham sendo investigados. ”A quadrilha estaria negociando os gabaritos para os candidatos do 

concurso”, disse. 

Gustavo Godoy contou ainda como funcionava o esquema criminoso, considerado moderno. “Eles utilizavam um ponto 

eletrônico, através de um transmissor que se assemelhava a um cartão de credito, além de um ponto auricular que era 

colocado no ouvido. Cada transmissor possuía um número de celular e o suspeito de vender os gabaritos iria ligar para os 

candidatos e passar o gabarito alfanumérico tão logo conseguisse a prova. Os suspeitos foram detidos antes do repasse 

das informações. Desta forma, não há motivos para a anulação da prova, haja vista que o gabarito oficial da prova foi 

preservado”, relatou o delegado. 

Ao todo, 15 pessoas envolvidas no esquema foram autuadas em flagrante após o término da prova, e encaminhadas 

juntamente com o material apreendido para o Grupo de Operações Especiais – GOE, incluindo o proprietário de um curso 

preparatório para concursos, Fabio Correa de Paiva, 40 anos, suspeito de recrutar professores para realizar a prova e 

repassar as respostas aos candidatos. Desse total, apenas dois integrantes continuam presos, sendo eles Bruno Henrique 

Sena, 21 anos, em favor de um mandato de prisão em aberto por tentativa de homicídio, e Paulo Fernando da Silva, 43, por 

porte ilegal de arma de fogo. 

Caso seja comprovada a participação dos suspeitos no esquema criminoso, os acusados responderão por estelionato, 

associação criminosa e fraude em certames de interesse público, podendo cumprir pena de reclusão de até mais de dez 

anos de reclusão. 

Os candidatos pagavam, inicialmente, de R$ 1,5 a 2 mil para o custeio dos equipamentos eletrônicos e, caso fossem 

aprovados, pagariam R$ 30 mil, por meio de empréstimos consignados. 

“Não há motivo para anulação do concurso, não houve nenhum problema que leve a uma situação dessa. A logística do 

concurso foi executada plenamente e a tentativa de fraude, sanada. Ninguém chegou a receber o gabarito oficial, pois 

temos uma forma de proteger esse gabarito que nos garante o não vazamento”, assegurou o coordenador geral da 

comissão de concursos do Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco – IAUPE, Gledston Emerenciano. 

O secretário executivo de Defesa Social, Alexandre Lucena, garante reforço na segurança dos certames dos concursos 

públicos e nas ações de combate a modalidade criminosa. “As inteligências das Polícias Civil e Militar estão trabalhando 

com afinco no intuito de investigar qualquer informação da participação desta ou outras quadrilhas na prática de fraudes ou 

delitos semelhantes a concursos públicos”, declarou. 

Estiveram presentes na coletiva a gerente geral da Polícia Científica de Pernambuco, a perita criminal Sandra Santos; o 

perito criminal da Polícia Científica, Oziel Barbosa; o subchefe da Polícia Civil de Pernambuco, o delegado especial Luiz 

Andrey; o comandante geral da Polícia Militar de Pernambucano, o coronel Carlos D' Albuquerque; e o diretor da Iaupe, 

Roberto Santos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Matéria publicada Pela Gerência do Centro Integrado de Comunicação/SDS) 
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1 - TRANSCRIÇÕES DO DIARIO OFICIAL Nº 099 DE 31/05/2016 
 
 

1.1 - Governo do Estado:  
 
Sem alteração para SDS 
 
 

1.2 - Secretaria de Administração:  
 
Sem alteração para SDS 
 
 

1.3 - Secretaria da Casa Civil: 
 
 

Sem alteração para SDS 
 

 
1.4 – Repartições Estaduais 
 
 
Sem alteração para SDS 
 
 

1.5 - Licitações e Contratos:  
 
 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE 
AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 006/2016 - PE Nº 006/2016-CEL/SDS – OBJETO: Aquisição de bens eletroeletrônicos para 
o BPRv, com recursos oriundos do Convênio – Rota do Atlântico. ENTREGA DE PROPOSTAS ATÉ: 14JUN16 às 
14:00h00min. INÍCIO DA DISPUTA: 14JUN16 às 15:00h00min (horário de Brasília-DF). Retirada do edital: 

www.compras.pe.gov.br, www. licitacoes.pe.gov.br e CEL/SDS - Rua São Geraldo nº 111, Santo Amaro, Recife-PE, fone: 
(81) 3183-5064. Recife-PE, 30/05/2016. Marcos Silva de Lima – Presidente/Pregoeiro da CEL/SDS. (F) 

 
 
 
 
 
 

 
 

2 - TRANSCRIÇÕES DO DIARIO OFICIAL Nº 099 DE 31/05/2016 
 
 

2.1 – Portarias do Secretário de Defesa Social: 
 
Sem alteração 

 

2.2 - Portarias da Polícia Militar de Pernambuco: 
 
Sem alteração 

 
2.3 - Portarias do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco: 
 
Sem alteração 

 
 

PRIMEIRA PARTE 
Poder Executivo 

 

SEGUNDA PARTE 
Secretaria de Defesa Social 
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2.4 - Portarias da Policia Civil de Pernambuco: 
 
Sem alteração 
 
 

2.5 - Portarias da Corregedoria Geral SDS: 
 
Sem alteração 

 
 

2.6 - Portarias dos Câmpus de Ensino/ACIDES/SDS: 
 
Sem alteração 

 
 
 

 

 
3 - PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PÚBLICO INTERNO (SDS, PCPE, GGPOC, PMPE 
e CBMPE) 
 
3.1 – Portarias e deliberações do Secretário de Defesa Social: 
 
 
PORTARIAS DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL 

O Secretário de Defesa Social, no uso de suas atribuições, e considerando as disposições do §5º, do artigo 2º, da Lei 
Federal nº 12.830, de 20 de junho de 2013, resolve: 

 
Nº 1814, DE 30/05/2016 – Designar o Delegado de Polícia Adyr Martens de Almeida, matrícula nº 296039-7, Titular da 

Delegacia de Polícia da 29ª Circunscrição – Igarassu, para responder cumulativamente pelo expediente da Delegacia de 
Polícia da 35ª Circunscrição – Araçoiaba, ambas da 8ª DESEC/GCOM/DIM, motivada pela vacância da referida Delegacia, 
atribuindo-lhe a Gratificação por Exercício Cumulativo de Delegacia, símbolo GECD, conforme CI nº 090/2016, da 8ª 
DESEC (Sigepe nº 8837597-2/2016).   
 
Nº 1815, DE 30/05/2016 – Designar o Delegado de Polícia Francisco Ocelio Lima Ribeiro, matrícula nº 346752-0, para 

exercer as funções de Adjunto do Grupo de Operações, da GCOE/DIRESP, atribuindo-lhe a Gratificação por Encargo 
Policial Civil, símbolo GEPC-5, ficando dispensado da Chefia da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios – Paulista, da 
DHMN/DIRESP, motivada pelo “interesse público, baseando-se nos pressupostos fáticos da necessidade de inovação e 
intensificação das ações policiais relativas à prevenção e combate à Criminalidade violenta, uma vez que a referida Unidade 
Policial, além dos crimes de extorsão, também realiza investigações relativas ao crime organizado, decorre da necessidade 
de melhorar a produtividade da citada unidade policial adequando à capacidade operacional do servidor à mencionada 
Delegacia...”, conforme CI nº 178/2016, da DIRESP (Sigepe nº 8842030-7/2016). 
 

ALESSANDRO CARVALHO LIBERATO DE MATTOS 

Secretário de Defesa Social 
 
 
PORTARIA DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL 
 
Nº 1816, DE 30/05/2016 - O Secretário de Defesa Social, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do Art. 4º do 
Regulamento da Secretaria de Defesa Social, aprovado pelo Decreto nº 34.479, de 29 de dezembro de 2009, resolve:  
I – Designar a Agente de Polícia Civil WANDILMA FRANCISCA DE LUNA, matrícula 221256-0, como Gestora de Água 

desta Secretaria de Defesa Social, com as atribuições específicas descritas no Decreto Estadual 40.903, de 18/07/2014, 
pelo período de 11/07/2014 a 25/01/2016 e substituí-la pelo servidor EDIMARLY MAGHAYVER BARBOSA DOS 
SANTOS, matrícula 710139-2, a partir de 26/01/2016, estando convalidados os atos praticados pelos mesmos.  

II- Publique-se e Cumpra-se. 
 

ALESSANDRO CARVALHO LIBERATO DE MATTOS 

Secretário de Defesa Social 
 
 
 
 

TERCEIRA PARTE 
Portarias e deliberações Internas da SDS não publicadas em DOE 
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DESPACHO DO SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DO DIA 30/05/2016 
CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA 

 
PROCESSO SIGEPE Nº 8835337-1/2016 – Sandra Maria dos Santos – matrícula nº 209300-6, Secretaria de Defesa 
Social/Polícia Civil. DEFIRO o pedido nos termos do Encaminhamento nº 316/2016-GGAJ/SDS, datado de 23/05/2016, com 

efeito retroativo a 17/01/2016. 
ALESSANDRO CARVALHO LIBERATO DE MATTOS 

Secretário de Defesa Social 

 
3.2 – Portaria do Secretário Executivo de Gestão Integrada: 
 
 
Sem alteração 
 
 

3.3 – Portarias do Corregedor Geral: 
 
Sem alteração 
 

 
 
 
 

 
4 - Elogio: 
 
Sem alteração 
 

5 - Disciplina: 
 
Sem alteração 

QUARTA PARTE 
Justiça e Disciplina 

 


