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Tráfico de
órgãos pode
virar crime

José Maria Mayrink
ENVIADO ESPECIAL / APARECIDA (SP)

À espera dos dados coletados pe-
lo Censo de 2010, os 335 bispos
que participam da 50.ª Assem-
bleia-Geral da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil
(CNBB) estão assustados com a
queda do número de católicos,
de 83,34% dos brasileiros para
67,84%, nos últimos 20 anos.

Segundo o jesuíta Thierry
Guertechin, do Instituto Brasi-
leiro de Desenvolvimento (Ibra-

des), organismo vinculado à
CNBB, as informações coleta-
das pelo Instituto Nacional de
Geografia e Estatística (IBGE)
podem mostrar um quadro ain-
da pior para a Igreja.

Padre Thierry apresentou ao
episcopado um quadro das reli-
giões baseado em levantamento
da Fundação Getúlio Vargas e
das Pesquisas de Orçamentos Fa-
miliares do IBGE, resultado de
entrevistas com 200 mil famílias
realizadas antes do Censo. “Há
algumas distorções que espero
serem corrigidas pelas estatísti-
cas do IBGE, que ouviu cerca de
20 milhões de brasileiros”, dis-
se. Os dados disponíveis subesti-
mam a queda da porcentagem de
católicos e o crescimento de igre-
jas evangélicas pentecostais.

Para o cardeal d. Cláudio Hum-

mes, ex-prefeito da Congrega-
ção do Clero no Vaticano e ex-ar-
cebispo de São Paulo, “não basta
fazer uma bela teologia em pe-
quenos grupos se os católicos
que foram batizados não são
evangelizados”. Lembrando que
o papa Bento XVI está preocupa-
do com a descristianização em
todo o mundo, a começar pela
Europa, d. Cláudio afirmou que
“é preciso começar pelo come-
ço” no esforço para garantir a
perseverança dos católicos e re-
conquista daqueles que abando-

naram a Igreja.
De acordo com os dados

apresentados pelo padre
Thierry, os evangélicos repre-
sentam 21,93% da população,
enquanto 6,72% declaram
não ter religião e 4,62% dizem
praticar religiões alternati-
vas. Em sua avaliação, essas
porcentagens teriam de ser
analisadas com mais rigor,
porque refletem um quadro
confuso na denominação das
crenças. O termo católico apa-
rece em sete igrejas, incluin-
do a Igreja Católica Romana,
enquanto os evangélicos são
identificados com mais de 40
denominações.

O grupo mais numeroso de-
pois dos católicos é o da As-
sembleia de Deus, com 5,77%.
“O número de seguidores de
Edir Macedo, da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus, que apa-
rece com 1% nas pesquisas, é
na realidade maior”, estima.
O padre alerta também para
outro fator de distorção, que é
o fato de pessoas ouvidas nas
pesquisas declararem terem
uma religião, mas frequen-
tam mais de uma igreja.

Carmen Pompeu
ESPECIAL PARA O ESTADO
FORTALEZA

O procurador da República, Os-
car Costa Filho, do Ministério
Público Federal no Ceará, ingres-
sou ontem com ação civil públi-
ca para que as notas do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) aplicado no ano passa-
do não sejam utilizadas no preen-
chimento de vagas em universi-
dades públicas no segundo se-
mestre, por meio do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu).

Na ação, ele pede também a
anulação de seleções eventual-

mente já realizadas para o segun-
do semestre que utilizaram no-
tas do Enem. Para o procurador,
permitir que os resultados de
provas que tiveram questões pre-
viamente divulgadas continuem
sendo usados para o ingresso de
alunos é uma medida que desafia
os princípios da legalidade, parti-
cularmente a isonomia entre os
candidatos.

De acordo com Oscar Costa Fi-
lho, o pedido dele levou em con-
sideração a comprovação, em in-
quérito da Polícia Federal, de
que o vazamento de questões na
última edição do Enem não ficou
restrito a 14 itens, como admiti-
do pelo governo, e envolveu um
número maior de escolas do que
se imaginava inicialmente.

Além de estudantes do Colégio
Christus, de Fortaleza, alunos de
outros 29 colégios cearenses te-
riam tido acesso prévio a ques-
tões do Enem, segundo dados do

inquérito da Polícia Federal.

Pré-teste. O exame aplicado
no ano passado utilizou ques-
tões que faziam parte de cader-
nos de pré-teste – prova aplicada
a um grupo reduzido de alunos
para medir o nível de dificuldade
das questões que serão utiliza-
das no Enem.

Um desses pré-testes foi apli-
cado no Christus. E um funcioná-
rio da instituição teria participa-
do da prova e copiado as ques-
tões. A poucos dias antes do exa-
me, no ano passado, alunos do
colégio e do curso pré-vestibular
a ele ligado receberam um simu-
lado com várias questões idênti-
cas às que caíram no Enem.

O vazamento veio à tona três
dias depois das provas e resul-
tou, após intensa guerra judicial,
no cancelamento de 14 testes pa-
ra os estudantes do 3.º ano e do
cursinho do Christus.

MPF do Ceará move ação para
impedir uso de nota do Enem

Igreja se preocupa
com queda na
participação de fiéis

● A discussão sobre a antecipa-
ção do parto de fetos com anen-
cefalia no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) começou em feverei-
ro de 2004, quando um habeas
corpus chegou com o pedido de
uma grávida de anencéfalo que
tentou, sem sucesso, uma deci-
são judicial que lhe garantisse o
direito de interromper a gravidez
legalmente.

O julgamento desse processo
foi iniciado, mas ao longo dele o
tribunal recebeu a informação de
que a mulher havia dado à luz e a
criança viveu 7 minutos. Em ra-
zão disso, o julgamento foi encer-
rado sem uma definição.

Meses depois, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores na
Saúde (CNTS) ajuizou a ação. Em
2008, o STF discutiu o assunto
em audiência pública com médi-
cos, cientistas e representantes
de entidades religiosas. O mérito
da ação foi julgado somente na
semana passada.

Ata do STF sobre anencefalia gera dúvida
Versão parcial da decisão do Supremo publicada no ‘Diário Oficial’ não define a partir de quando gestante poderá abortar legalmente
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A comissão de juristas do Sena-
do que discute mudanças no Có-
digo Penal aprovou ontem uma
proposta para criar o crime de
tráfico de órgãos. Atualmente,
por falta de legislação específica,
a retirada de órgãos é enquadra-
da como lesão corporal com pe-
nas consideradas baixas pelos in-
tegrantes do colegiado.

O texto prevê quatro tipifica-
ções diferentes para o crime. O
de natureza simples, com penas
que variam de dois a seis anos de
prisão. O praticado mediante pa-
gamento, de três a oito anos –
mesma pena para a condenação
por retirada de órgãos para o co-
mércio.

A maior pena, de três a dez
anos, ocorreria no caso de remo-
ção que tenha causado “debilida-
de permanente” à vítima. Pelo
código atual, a maior pena para

quem tenha retirado o órgão de
uma pessoa em circunstâncias
semelhantes chega a oito anos
de prisão.

De pessoas. A comissão de ju-
ristas também aprovou a propos-
ta de criação do crime de tráfico
de pessoas. Pela legislação atual,
ele só ocorre nas situações em
que há finalidade de exploração
sexual. Os integrantes estende-
ram para uma série de outras si-
tuações, como nos casos de re-
moção de órgãos, trabalho força-
do ou em situação análogo à es-
cravidão.

A pena para esses crimes pode-
rá ser aumentada em até dois ter-
ços quando a vítima for criança,
idoso ou gestante.

As sugestões feitas pela comis-
são devem ser apresentadas ao
presidente do Senado, José Sar-
ney (PMDB-AP), até o final de
maio.

Caberá, então, a Sarney deci-
dir se propõe um novo código ou
se inclui as sugestões em proje-
tos já em tramitação na Casa.

As mudanças, se aprovadas pe-
los senadores, terão de passar
ainda pela Câmara.

Ação demorou
quase 8 anos para
ser julgada

Em apenas 20 anos,
proporção dos católicos
na população brasileira
teria caído de 83,3%
para 67,8%

Fernanda Bassette

O Diário Oficial da União publi-
cou ontem uma versão parcial
da ata com a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
que liberou o aborto de fetos
anencéfalos. No mesmo dia, o
site do STF publicou a versão
completa do documento, o
que gerou dúvidas sobre o iní-
cio da validade da decisão.

Procurado, o STF não expli-
cou o motivo da publicação par-
cial e afirmou que o texto com-
pleto deverá ser publicado no
Diário Oficial, semana que vem.

A publicação é importante por-
que marca o início da permissão
do aborto dos fetos anencéfalos
no País – no entendimento do
STF, a decisão passa a valer a par-
tir da publicação da ata no Diário
Oficial.

Na prática, significa que, com
a ata em mãos, uma mulher grávi-
da de um anencéfalo poderá ir a
um centro de referência e pedir
para tirar o bebê. Ela terá o res-
paldo da publicação da ata no
Diário Oficial. Há, no entanto,
juristas que defendem que a deci-
são só vale a partir da data de
publicação do acórdão, o texto
com a íntegra da sentença.

Para o advogado Luís Roberto
Barroso, professor de Direito
Constitucional na Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) e autor da ação que pediu
a liberação do aborto nesses ca-
sos, a decisão deve ser cumprida
imediatamente e independe de
publicação oficial.

“O artigo 10 da lei da ADPF (Ar-
guição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental) determina o
imediato cumprimento da deci-
são. Neste caso, sequer é neces-
sário aguardar a publicação da
ata. Isso do ponto de vista jurídi-

co. Do ponto de vista moral,
quem sofre tem pressa e não po-
de ser torturado pela burocracia.
Ninguém tem dúvida do que foi
decidido”, afirmou Barroso.

Pernambuco. No Recife, uma
mulher grávida de 4 meses ten-
tou realizar o aborto de um bebê
anencéfalo um dia após a deci-
são do Supremo ser anunciada.
O hospital se recusou a fazer a
cirurgia, alegando que era preci-
so esperar a publicação oficial,

conforme revelou o Estado.
Sem alternativa, ela teve de re-

correr ao Judiciário e entrar com
uma ação pedindo formalmente
para um juiz autorizá-la a inter-
romper a gestação. Ela entrou
com o pedido na tarde de quarta-
feira, mas o processo só chegou
às mãos do juiz ontem à tarde.
Assim, segundo a assessoria de
imprensa do Tribunal de Justiça
de Pernambuco, o magistrado só
vai se manifestar sobre o caso na
próxima semana.

Na opinião do advogado, o hos-
pital que se recusar fazer o abor-
to em mãe estará descumprindo
uma decisão do Supremo. Ele
diz que as unidades devem se-
guir o protocolo médico que já
existe para esses casos – diagnós-
tico e encaminhamento para cen-
tro de referência –, com a diferen-
ça de que não é mais necessário
ter uma autorização judicial pa-
ra a realização do aborto. “É uma
covardia jogar essa mulher nu-
ma batalha judicial de novo”, dis-

se Barroso.
O Conselho Federal de Medici-

na (CFM) formou uma comis-
são de especialistas para definir
um protocolo específico para
atendimento dessas gestantes.

“Enquanto não houver uma
norma nova, a decisão do Supre-
mo é de que não é preciso ter
decisão judicial para realizar o
procedimento. O direito não po-
de ser um mundo de papel disso-
ciado da realidade. Estamos fa-
lando de vida, de sofrimento.”

Cerca de 300 professores da rede
estadual de ensino protestaram
ontem no vão do Masp por reajus-
te salarial e por mudanças na jor-
nada de trabalho. Eles pedem au-

mento de 10% e cumprimento de
33% da carga horária fora da sala
de aula. A manifestação ocorreu
após assembleia da categoria, no
começo da tarde.

Procurador argumenta
que questões da prova
do ano passado vazaram
para vários colégios, o
que fere a isonomia

Julgamento. Ministros do STF durante o julgamento da ação que pedia a liberação do aborto em casos de fetos anencéfalos

Professores
protestam na
Avenida Paulista

Apreensão. Bispos estão
reunidos em Aparecida

● Sofrimento

LUÍS ROBERTO
BARROSO
ADVOGADO DA CAUSA E PROFESSOR
DE DIREITO CONSTITUCIONAL
“O cumprimento da decisão é
imediato. É como um alvará de
soltura, a expedição é imediata,
não depende de publicação
oficial. É uma tragédia pessoal
que tem de ser resolvida.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A34.




