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Pedágio da morte no IML
Vereador é preso sob a suspeita de comandar esquema de propina para liberação de
corpos

Uma investigação do Ministério Público estadual e da Corregedoria da Polícia Civil revelou que, para
conseguir a liberação de corpos de parentes na Zona Oeste, muitas pessoas tiveram de pagar propinas no
Instituto MédicoLegal (IML) de Campo Grande. Segundo delegados e promotores, o esquema de corrupção foi
montado pelo vereador Gilberto de Oliveira Lima (PMN), presidente da Comissão de Saúde da Câmara
Municipal do Rio, pelo diretor do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), Sérgio William Silva Miana, e
pelo comissário Franklin Silva da Paz, chefe administrativo da unidade. Os três foram presos ontem, e, de
acordo com uma denúncia apresentada à Justiça, recebiam R$ 150 mil por mês com o “pedágio da morte”.

Alvo da investigação. A entrada do IML de Campo Grande: segundo a denúncia apresentada à
Justiça, cinco funerárias estavam envolvidas em esquema de propinas

A denúncia diz que o esquema começou em 2014 e durou pelo menos até o ano passado. Tanto Sérgio
William como o vereador, conhecido como Dr. Gilberto, foram diretores do IML de Campo Grande. A
investigação aponta o envolvimento de cinco funerárias que levavam para a unidade até mesmo cadáveres de
pessoas que não sofreram morte violenta. Ainda de acordo com promotores e delegados, todas tinham trânsito
livre nas dependências do IML, onde funcionários terceirizados, contratados para serviços de limpeza,
cuidavam, na verdade, da preparação dos corpos para o enterro, fazendo trabalhos como costura de tecidos
humanos e maquiagem.

A operação que resultou na prisão preventiva dos acusados mobilizou 44 policiais, que também cumpriram
mandados de busca e apreensão em dez locais, inclusive no gabinete de Dr. Gilberto na Câmara Municipal. O
delegado Glaudiston Galeano, diretor da Divisão de Assuntos Internos da Corregedoria da Polícia Civil, disse
que boa parte dos casos investigados no IML de Campo Grande não exigia a realização de exames de
necropsia.

O que chamou a atenção de autoridades foi justamente o alto número de corpos sem sinais de violência
levados para a unidade. Em 2015, por exemplo, o IML de Campo Grande recebeu 2.020, dos quais 746
estavam relacionados a crimes. No ano seguinte, foram 2.310 cadáveres, sendo que 872 não eram de pessoas
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assassinadas. POLÍCIA FEZ GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS Como foi decretado sigilo sobre a investigação,
delegados e promotores não puderam divulgar detalhes do suposto envolvimento de Dr. Gilberto, Sérgio
William e Franklin no esquema de cobrança de propinas. Glaudiston Galeano, no entanto, afirmou que o
vereador tinha um papel muito importante no esquema. O pedido de prisão dos três foi baseado em
depoimentos de pessoas que pagaram o “pedágio da morte”e em gravações de conversas telefônicas
autorizadas pela Justiça.

— O vereador já foi diretor do posto e todo o esquema funcionava sob sua batuta. O atual diretor do ICCE
também chefiou a unidade no período investigado. Já o comissário era a pessoa que fazia essa roda gigante
girar, cuidando da participação das funerárias e da entrega de valores a intermediários — disse o delegado.

equipes da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público vistoriaram o IML de Campo Grande.
Investigadores acharam no local uma carta na qual o esquema de cobrança de propinas é denunciado. O autor
acusava uma funcionária de exigir dinheiro para liberar um cadáver. Além disso, foram encontrados três corpos
malconservados, enrolados em pedaços de pano e plástico em cima de macas, em uma espécie de garagem.

— É importante dizer que nossa instituição preservou Sérgio William na cadeira de diretor de ICCE para não
atrapalhar a investigação e para sua prisão servir de exemplo a todos. Em nenhum momento pedimos o
afastamento dele, pois isso poderia comprometer o trabalho — informou o delegado Paulo Passos, corregedor
da Polícia Civil.

Passos disse que Dr. Gilberto e os outros dois acusados responderão pelos crimes de concussão e
organização criminosa. Em caso de condenação, cada um poderá pegar penas de quatro a 16 anos de prisão.
Como tem foro privilegiado, o vereador será julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, que é
composto por 25 desembargadores. Enquanto estiver preso, ele será considerado faltoso pela Câmara
Municipal do Rio e terá o salário descontado. No entanto, a estrutura de seu gabinete será mantida pelos
próximos 30 dias, com assessores recebendo normalmente.

— Por enquanto, essa é a situação dele. Um suplente só será convocado se o vereador faltar a 30% das
sessões legislativas este ano — disse o presidente da Câmara, Jorge Felippe (PMDB). AFASTADO DE HOSPITAL
E REAÇÃO A ASSALTO Não é a primeira vez que o nome de Dr. Gilberto aparece no noticiário por motivos que
fogem de sua atividade legislativa. Em janeiro do ano passado, o “Jornal Nacional”, da Rede Globo, mostrou
que o vereador, escalado como médico plantonista no Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande,
faltava ao trabalho, apesar de assinar o ponto. Acabou sendo afastado da unidade com a mulher, Mara Gisele
Santos Souza, também acusada de receber sem dar expediente. E, em maio deste ano, ele matou um homem
a tiros e feriu um outro ao reagir a uma tentativa de assalto na Avenida Brasil.

Dr. Gilberto cumpre seu terceiro mandato na Câmara Municipal do Rio. Considerado um hoOntem, mem
calado por companheiros de plenário, ele tomou posse pela primeira vez em 2009, como suplente de Carminha
Jerominho (PTdoB), filha do ex-vereador Jerominho e sobrinha do ex-deputado estadual Natalino Guimarães,
ambos condenados por chefiarem quadrilhas. Na ocasião, ela foi acusada de arrecadação irregular de recursos
e gastos ilícitos durante a campanha eleitoral de 2008.

Com prestígio entre seus pares, Dr. Gilberto é um dos quatro vereadores que ocupam gabinetes no Palácio
Pedro Ernesto: os outros 47 parlamentares têm salas no prédio anexo. Nos corredores da Câmara, circula a
informação de que ele sempre anda armado, inclusive no plenário.

Dr. Gilberto integra a base governista da Casa, e faz parte de um grupo que pleiteou junto ao prefeito
Marcelo Crivella a Secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A pasta, no entanto, foi
entregue à tucana Teresa Bergher.

Em agosto do ano passado, o diretor do ICCE, Sérgio William Silva Miana, recebeu a maior honraria do
Legislativo carioca. Por iniciativa de Dr. Gilberto, foi agraciado com o Conjunto de Medalhas do Mérito Pedro
Ernesto. Dezesseis vereadores apoiaram a medida.

Sérgio é perito criminal da Polícia Civil e foi nomeado para o cargo de diretor em do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli em abril de 2015. Sua lista de cursos de capacitação na área é extensa: segundo o
currículo que apresentou à Câmara Municipal quando foi homenageado, são 49, e incluem especialização em
armas de fogo e em investigações de crimes contra o consumidor e motivados por intolerância religiosa ou por
homofobia, todos oferecidos pela Academia da Polícia Civil do Rio.
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