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MORTES SUSPEITAS: Titular da 4a- Vara Criminal de São Gonçalo é conhecida por dar celeridade aos processos

Uma juíza linha-dura no caminho dos PMs
Magistrada diz que crime cometido por policial em serviço é mais grave que o praticado por um cidadão comum

Daniel Brunet

● Os policiais do 7o- BPM (São
Gonçalo) denunciados por ho-
micídio em casos que foram re-
gistrados inicialmente como au-
tos de resistência serão julga-
dos pela juíza Patrícia Lourival
Acioli, famosa por ser linha-du-
ra e aplicar penas altas. Titular
da 4a- Vara Criminal de São Gon-
çalo desde 1999, ela é a única
que julga processos de homicí-
dio — e crimes correlatos — na
cidade. Conhecida pelo rigor na
hora de inquirir os réus e por
dar celeridade aos processos,
ela considera o crime cometido
por um policial durante o servi-
ço mais grave que o praticado
por um cidadão comum.

— Ao cometer um crime, o
policial gera na população
uma descrença no poder cons-
tituído. O povo passa a procu-
rar o poder paralelo e desacre-
ditar o estado — dispara.

Magistrada diz não ter
medo de ameaças

Essa descrença ela conhe-
ceu de perto nos primeiros
anos de vida profissional,
quando ainda era defensora
pública, na Baixada Fluminen-
se. Certa vez, incumbida de re-
presentar parentes de vítimas
de grupos de extermínio —
muitos formados por policiais
—, Patrícia era vista com des-
confiança por seus assistidos.

— Eles não entendiam direi-
to. Na cabeça deles, passava a
dúvida: como pode o Estado
(a defensora) estar me defen-
dendo, se foi o mesmo Estado
(os policiais) que matou meu
filho, meu marido? — conta.

Patrícia Acioli, de 44 anos, 18
deles dedicados aos tribunais,
coleciona ameaças e diz não ter

medo de decretar prisões. Foi
ela quem condenou recente-
mente quatro milicianos do bair-
ro Luiz Caçador — responsáveis
por mais de cem homicídios — e
outros sete do bairro Engenho
Pequeno. Além disso, mandou
prender Luiz Anderson de Aze-
redo Coutinho, apontado como
o maior bicheiro de São Gonça-
lo. Apesar de não temer amea-
ças, a juíza não permitiu que seu

rosto fosse fotografado para a
reportagem. Segundo ela, é uma
forma de preservar sua família.

— Não tenho medo de amea-
ça. Quem quer fazer algo vai e
faz, não fica ameaçando. Nin-
guém morre antes da hora. Sei
que, no imaginário popular, a
juíza é quem faz tudo, mas é a
polícia que investiga, são os
promotores que fazem a denún-
cia e é o júri que julga — conta

ela, tentando explicar a fama de
durona que tem na cidade.

A juíza diz não encontrar
mais em São Gonçalo o senti-
mento de descrença que notou
nos tempos em que atuava na
Baixada. Segundo ela, as de-
núncias do MP e as condena-
ções de milicianos, policiais e
traficantes têm feito a popula-
ção confiar mais no Estado. A
magistrada ressalta ainda que

percebe uma outra mudança:
há 20 anos, viu júris inocenta-
rem réus só porque as vítimas
tinham passagem pela polícia.
Hoje, segundo ela, as pessoas
julgam com base nas provas:

— Quando a população viu
que os casos estavam tendo re-
sultado, as pessoas passaram a
denunciar mais. Agora, o júri
quer saber se o réu fez aquilo
de que é acusado, por que fez e

como fez. Se a vítima é bandido
ou não, isso não importa mais.

Além do trabalho duro, ela
guarda histórias raras. Amea-
çada de morte por um agiota,
que mandou prender, ela rece-
beu meses depois um pedido
de proteção feito por ele. É que
após sair da cadeia, o agiota foi
ameaçado por cúmplices.

— E ela deu proteção — con-
tou o promotor Cunha Júnior. ■

.

Segurança em crise
São Gonçalo é reduto de grupos de extermínio

Domingos Peixoto

A JUÍZA da 4a- Vara Criminal, Patrícia Acioli: ela é a única que julga casos de homicídio em São Gonçalo

● A área de 248 quilômetros
quadrados do 7o- BPM é a re-
gião do Rio que tem a menor
média de policiais por habi-
tante: para cada 2,5 mil mo-
radores, há apenas um PM.
Com o 22o- Índice de Desen-
volvimento Humano do es-
tado e cerca de um milhão
de habitantes, São Gonçalo
tem deficiências na seguran-
ça pública há décadas.

Famoso reduto de gru-
pos de extermínio no esta-
do, o município tem taxas
de homicídio superiores as
da capital. Em 2008, 433
pessoas foram mortas no
município, e a taxa chegou
a 43,3 por cem mil habitan-
tes, enquanto a do Rio era
de 34,4 por cem mil habi-
tantes. No ano passado, a
taxa de homicídios em São
Gonçalo caiu, ficando em
40,2 casos por cem mil ha-
bitantes. No Rio, foi de 35,9
por cem mil habitantes.

Segundo agentes do Nú-

cleo de Homicídios da 72a-

DP (Mutuá), órgão criado em
2008, 90% dos assassinatos
em São Gonçalo são cometi-
dos por policiais, traficantes
ou milicianos. Na sexta pas-
sada, três policiais militares
foram presos na cidade, acu-
sados de participarem de
um grupo de extermínio. Um
deles era do 7o- BPM.

Eles seriam responsáveis
por 11 das 33 execuções que
aconteceram na cidade des-
de o início do mês passado.

Os grupos de extermínio,
segundo os agentes da 72a-

DP, executam suas vítimas
em três regiões: Trindade,
Complexo do Salgueiro e
Jardim Catarina.

Até 1984, a cidade tinha
dois batalhões da Polícia
Militar, o 7o- BPM e o 11o-

BPM, em Neves. Naquele
ano, o então governador
Leonel Brizola transferiu a
unidade de Neves para a
Região Serrana do Rio.

MP Federal apura dispensas de licitação na Unirio
Universidade gastou R$ 5,4 milhões na contratação de serviços em dois meses do ano passado

Daniel Brunet

● O Ministério Público Fede-
ral (MPF) abriu, na semana
passada, um procedimento
para investigar as dispensas
de licitação que a Universida-
de Federal do Estado do Rio
(Unirio) fez, em novembro e
dezembro de 2009, para gas-
tar R$ 5,4 milhões na contra-
tação de diversos serviços. O
caso foi revelado pelo GLOBO
no dia 29 de agosto. O MPF
vai apurar ainda a relação da
Unirio com a FunRio — funda-
ção de apoio ao Hospital Uni-
versitário Gaffrée e Guinle —,
que recebeu R$ 2,1 milhões
do total gasto.

A fundação de apoio rece-

beu a verba para desenvolver
programas educacionais, co-
mo os projetos Conexões de
Saberes e de formação inte-
gral. Em abril deste ano, a
FunRio foi denunciada por ir-
regularidades no concurso
da Polícia Rodoviária Federal
(PRF) do ano passado. Na
ocasião, ela também foi con-
tratada sem licitação para or-
ganizar as provas, e os procu-
radores descobriram que fun-
cionários da fundação des-
viaram malotes com cartões
de respostas e listas de pre-
sença para beneficiar 27 can-
didatos. Todos foram des-
classificados.

Também com dispensa de li-
citação, a Unirio repassou R$

10.400 para a FunRio fornecer
três notebooks e quatro câme-
ras digitais, embora essa não
seja a função da entidade.

Reitora diz que dispensas
foram feitas dentro da lei
Alegando emergência, a uni-

versidade dispensou a concor-
rência pública para comprar
combustível para seus veícu-
los. O beneficiado foi o Auto
Posto Manequinho, que fica
em Niterói e recebeu R$ 30 mil
da Unirio. A reitora Malvina
Tuttman afirmou que todas as
dispensas de licitação foram
feitas dentro da lei.

— Nossa frota de carros au-
mentou e nossos alunos via-
jam muito (para fazer pesqui-

sas e atividades fora do Rio,
usando os ônibus da univer-
sidade) — explicou a reitora.

Entres os contratos sem li-
citação, estão alguns com re-
cursos previstos para com-
prar equipamentos e fazer
uma obra emergencial. Ape-
sar do montante, os campi so-
frem com a falta de estrutura.
Conforme O GLOBO mostrou
há duas semanas, os alunos
do Instituto Biomédico (IB)
da Unirio, no Centro, são os
mais atingidos. Eles não têm,
por exemplo, aulas práticas
de bioquímica desde o início
do ano porque o laboratório
está interditado. Um entupi-
mento no sistema de esgoto
impede que as torneiras se-

jam abertas. Além disso, não
há sequer exaustores, um
equipamento básico de segu-
rança para evitar que os alu-
nos inalem substâncias tóxi-
cas usadas nas aulas.

A reitora Malvina Tuttman
foi procurada para comentar
a nova investigação do MPF,
mas não foi encontrada.

O MPF também investiga,
desde dezembro de 2009, sus-
peitas de irregularidades nas
contratações de serviços feitas
por 11 fundações de apoio a
instituições federais de ensino.
Entre elas está a Furj, que pres-
ta apoio à Unirio. O foco da in-
vestigação são os contratos fei-
tos sem licitação pela fundação
nos últimos cinco anos. ■

NOTAS

● ACESSO FECHADO
A partir de amanhã, o
Metrô Rio fechará o
acesso Mena Barreto por
45 dias para as obras de
modernização da Esta-
ção Botafogo. No mesmo
dia, os acessos Muniz
Barreto e Voluntários da
Pátria, que foram interdi-
tados no fim de julho, se-
rão reabertos.

● LAZER NO RECREIO
A pista junto à orla da
Avenida Lúcio Costa, no
Recreio, será fechada ho-
je e nos dois próximos
domingos para ser trans-
formada em área de lazer.
A interdição acontece,
das 8h às 16h, entre os re-
tornos em frente às ruas
Albert Sabin e Governa-
dor Raul Veiga.

Mais notícias da Editoria Rio nas páginas 25 a 32

A coluna de
Ancelmo Gois
● Páginas 26 e 27

Sexta-feira, dia de
trânsito infernal
● Página 31

Jovem faz jornal no
Complexo do Alemão
● Página 32

CARTA ABERTA AOS JOGADORES PROFISSIONAIS DE FUTEBOL
Vocês já imaginaram a repercussão mundial que fará se na reinaguração do
Maracanã os 60 ou 70 mil torcedores cantarem o HINO NACIONAL? Nem vocês
nem ninguém sabe. Mas essa resposta nós ficaremos sabendo se vocês cantarem
esse bonito HINO em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Todos os torce-
dores farão coro. Até os vendedores. E o BRASIL ficará devendo a vocês um favor
muito grande. Muito, mas muito maior que o Maracanã.

Ricardo Hoffmann


