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Alckmin discute
projeto de cotas
com ativistas

● A Polícia Federal em Divinópo-
lis, região central de Minas, pren-
deu ontem um comerciante que
atuava como árbitro de futebol
amador e usava a atividade para
aliciar crianças que eram abusa-
das sexualmente.

Com o suspeito, preso median-
te ordem judicial, foram apreendi-
dos um computador, telefones
celulares e Pen drives usados

para armazenar as imagens de
pedofilia.

Segundo a PF, a prisão ocor-
reu dois meses após o Ministério
Público ter recebido informações
sobre o crime. A apuração reve-
lou que o árbitro levava os garo-
tos dos jogos que apitava para
sua casa e para uma loja onde
trabalhava, no centro da cidade.

De acordo com a polícia, o acu-
sado fotografava e filmava os
abusos. O árbitro foi encaminha-
do para um presídio e deve res-
ponder por crimes que podem
chegar a mais de 20 anos de pri-
são. / MARCELO PORTELA
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A reportagem identificou três ca-
sosde ex-bolsistasqueforam con-
denados pelo Tribunal de Contas
da União (TCU) a devolver os va-
lores recebidos porque descum-
priram o termo de retorno: o do
professor Luciano Fleischfres-
ser, da professora Andrea Aguiar
edaex-pesquisadora KarinChris-

tine Kipper. Todos foram para o
exteriorna década de 1990, finan-
ciados pelo governo.

Dívida. Fleischfresser recebeu
umabolsadeestudosem1994para
fazer doutorado nos EUA, prorro-
gada até 1998. Ele permaneceu na
instituiçãoaqualestavavinculado,

dando aulas. Entre 2003 e 2006, o
governo afirma ter enviado várias
notificações para Fleischfresser,
solicitando seu retorno ao País ou
a devoluçãodos valores recebidos:
a dívida seria de R$ 241.179,60.

No processo, o professor argu-
mentaque,se tivesseretornado ao
Paísaotérminodabolsa,seuplano
de trabalho teria fracassado. Ele
diz que permaneceu nos EUA até
2007paraconcluiroprojeto.Hoje,
leciona na Universidade Federal
Tecnológica do Paraná (UFTPR).

Osargumentosforamrejeitados

pelo TCU. Em 2009, o professor
foi condenado a ressarcir os cofres
públicos. O processo está em fase
de cobrança judicial. O Estado
tentou falar com o professor, que
informou que só se pronunciaria
após o encerramento do caso.

Ex-bolsista, Andrea Aguiar foi
condenada pelo TCU a devolver
R$ 104, 3 mil por não retornar ao
País para desenvolver atividades
ligadas à bolsa. Ela recebeu o be-
nefício em 1996, para fazer um
doutorado – concluído em 1999.
Em 2006, a Capes soube que An-

drea estava dando aulas na Uni-
versidade de Illinois, nos EUA.
Noprocesso,Andrea alega quete-
ve boa-fé e diz ter feito contato
com três instituições brasileiras
para dar continuidade à pesquisa,
sem sucesso. Aqui, segundo ela, a
atividadeteriadesernãoremune-
rada, com recursos limitados.

Os argumentos da professora
foram rejeitados pelo TCU, que
condenou a ex-bolsista a devol-
ver o valor investido. Em conta-
to por e-mail com o Estado, An-
drea não quis falar sobre o caso.

Oterceiro casoé ode KarinCh-
ristine Kipper, que foi para os
EUA em 1995, não retornou, e foi
condenada a devolver R$ 516 mil
ao País (valor atualizado em ju-
lho de 2011). Na defesa, diz que
havia perdido o pai quando obte-
ve a bolsa e depois perdeu a mãe –
ficando sem vínculos com o Bra-
sil.Nos EUA, ela se casou com um
americano e teve filhos. O retor-
no significaria romper com o ma-
rido.OTCU não aceitou asjustifi-
cativas e o Estado não conseguiu
localizar a ex-bolsista. / F.B.

Heliana Frazão
ESPECIAL PARA O ESTADO
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Fernanda Bassette

Um assunto polêmico domina
os corredores da Faculdade de
Medicina da Universidade Fede-
ral da Bahia (Ufba): Diogo No-
gueira Moreira Lima, de 25 anos,
quer retomar o curso de Medici-
na, mas está enfrentando resis-
tência da instituição. O motivo:
ele foi preso em flagrante em
2009, pelo crime de pedofilia
contra crianças de 10 anos.

Lima foi processado, julgado e
considerado semi-imputável pe-
laJustiça – a defesa do então estu-
dante do 4.º ano de Medicina
comprovou que ele sofria de
transtornos mentais. Como pe-
na, ele permaneceu internado
por três anos em um Hospital de

Custódia e Tratamento Psiquiá-
trico. Recebeu alta em julho des-
te ano decidido a voltar a estudar.

No mês passado, Lima obteve
uma liminar na Justiça Federal,
assegurando o seu direito de se
rematricular na Ufba. Ele corria
risco de ser jubilado por ter fica-
do anos sem renovar a matrícu-
la, mas a família justificou a sua
ausência no processo.

O colegiado da Faculdade de
Medicina, provocado pelo pro-
fessor e ex-diretor da unidade Jo-
sé Tavares Neto avaliou que o ra-
paz não deve retornar ao curso
porque pode oferecer riscos no
exercício da profissão. O tema
foi submetido ao Conselho Supe-
rior de Ensino, que ainda não se
pronunciou a respeito. “Eu não
falo da pessoa do aluno, mas da
patologia, passível de reincidên-
cia”, diz o professor.

A liminar concedida pela juíza
Lílian Tourinho, 16.ª Vara Cível
da Justiça Federal, garantiu o re-
torno à Ufba. “Ele tem o direito a
ser ressocializado”, afirma a juí-
za, observando, porém, que não
recebeu um parecer da faculdade.

O advogado de Lima, Luiz

Coutinho, define como absurda
a polêmica. “Estão querendo
condená-lo a uma pena perpé-
tua. Ele cumpriu a pena e está
apto ao convívio social e à con-
clusão do curso”, diz o advoga-
do. Segundo ele, não foi indica-
do nenhum acompanhamento
médico após a alta.

Doença mental. A pedofilia é

uma doença psiquiátrica crônica.
O transtorno é caracterizado pe-
lo desejo sexual recorrente e por
vezes incontrolável de fazer sexo
com crianças. Não tem cura, mas
é possível controlar o problema
com terapia e medicamentos.

Para Daniel Marques de Bar-
ros, coordenador do Núcleo de
Psiquiatria Forense e Psicologia
Jurídica (Nufor) do Instituto de

Psiquiatria do HC, é possível
que Lima curse Medicina, des-
de que seja acompanhado e re-
ceba tratamento. “Teorica-
mente, o diagnóstico de pedo-
filia não incapacita a pessoa
para ser médico. Ele não preci-
sa ser pediatra, pode ser um
médico que emite laudos.”

O psiquiatra Danilo Baltieri,
coordenador do Ambulatório
de Transtornos da Sexualida-
de da Faculdade de Medicina
do ABC, que estuda pedofilia
há 13 anos, concorda. “É claro
que ele pode voltar a estudar.
Mas precisará de tratamento
prolongado. Não existe cura,
mas há controle. E não há co-
mo afirmar se ele vai recair.”

Para o professor Carlos Ari
Sundfeld, da FGV-SP, a uni-
versidade pode pedir à Justiça
a reconsideração do caso. Po-
rém, enquanto a liminar esti-
ver em vigor, a instituição não
tem alternativa. “Ninguém
pode ser impedido de estudar
porque foi condenado no pas-
sado. Isso nãofaz o menor sen-
tido.” Segundo ele, a lei não
autoriza fazer esse tipo de res-
trição. “Você não pode estig-
matizar uma pessoa porque
ela teve uma condenação gra-
ve.”/ COLABOROU DIEGO CARDOSO

Leia. Robô da Nasa em Marte
faz primeiras análises do solo
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Valor cobrado de professor
passa de R$ 240 mil

Condenado por pedofilia quer voltar à Medicina

● Para Helena Nader, presidente
da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), o
texto da portaria da Capes é con-
fuso e pode abrir margem para
que muitos ex-bolsistas não re-
tornem ao País, já que toda pes-
quisa financiada com dinheiro
público é relevante.

“A solução para o problema
não é abrir a porta. Pesquisa que
não é relevante não é financiada.
Como avaliar o que é relevante?
Do jeito que a portaria está escri-
ta, abre um precedente para os
milhares de bolsistas que viajam
todo ano não voltarem”, avalia.

Para Helena, a Capes deveria
analisar cada caso individualmen-
te, sem ter uma portaria. “Não dá
para legislar em cima da exce-
ção”, diz. Para ela, nem o fato de a
pesquisa ser relevante justificaria
o não retorno ao País. “Ele tem de
voltar. Se não quiser, tem de devol-
ver o dinheiro para a União.” / F.B.
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Para SBPC, texto
é confuso e pode
abrir precedentes

Governo poderá anistiar dívida de
bolsistas que não voltam ao Brasil

Árbitro é preso sob
acusação de abusar
de crianças em MG

Fernanda Bassette

Brasileiros que fazem pós-gra-
duação em outros países com
bolsas do governo federal po-
derão permanecer no exterior
após a titulação, sem ter a obri-
gação de devolver o dinheiro
investido à União, caso uma
comissão de especialistas en-
tenda que eles estão vincula-
dos a pesquisas “técnico-cien-
tíficas de relevância para o
País ou para a humanidade”.

A legislação brasileira determi-
na que, terminado o prazo da bol-
sa de estudos no exterior, o bene-
ficiado volte para o Brasil dentro
de 90 dias. Aqui, ele deverá per-
manecer pelo mesmo período
de anos de duração da bolsa para
assegurar que o investimento
traga retorno ao País. A ideia é
que o ex-bolsista continue as pes-
quisas aqui, aplicando o conheci-
mento adquirido fora do Brasil.

A portaria que regulamenta a
desoneração dos ex-bolsistas
que justificarem o motivo do
não retorno ao País foi publicada
pela Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) no Diário Oficial da
União no final de setembro e já
está em vigor. Ainda não há da-
dos sobre bolsistas que pode-
riam se beneficiar da medida.

“A ideia não é facilitar a perma-
nência do bolsista no exterior. É
criar mecanismos mais afinados
para entender e avaliar por que
esse estudante não voltou”, diz
Denise de Menezes Nedderme-
yer, diretora de relações interna-
cionais da Capes. “Até então,
quando recebíamos um pedido
de permanência, automatica-
mente dizíamos não. Agora, va-
mos examinar com cuidado.”

Não retorno. Nos últimos dez
anos, 19.758 brasileiros foram fa-
zer pós-graduação no exterior
com bolsas da Capes. Desses,
380 não retornaram para o País
dentro do prazo exigido – o que
representa quase 2% do total.

Os pedidos de ex-bolsistas pa-
ra permanecerem no exterior
vão para uma auditoria interna
na Capes. Os processos encerra-
dos na coordenação são envia-
dos à Controladoria-Geral da
União (CGU) e depois ao Tribu-
nal de Contas da União (TCU),
que inicia outro processo de in-
vestigação das contas.

Segundo Denise, atualmente
há 52 processos em fase de apura-
ção relativos a bolsistas que não
cumpriram o termo de compro-
misso assumido com a Capes.
Desses, 6 estão em fase de co-
brança judicial e, nesses casos, o
valor da dívida é R$ 1,3 milhões.

Não existe um cálculo exato
do valor que esses ex-bolsistas
devem à União – é necessário
consultar cada processo no TCU
individualmente –, mas estima-
se que cada dívida gire em torno

de R$ 400 mil (considerando ju-
ros e correções). “Essa dívida é
com o erário, com a sociedade,
com a União. São cidadãos que
devem ao Estado”, diz Denise.

Ainda assim, para Denise, o nú-
mero de bolsistas que não retor-
na é pequeno em comparação
com o de bolsas concedidas.
“Não é comum os bolsistas fica-
rem no exterior. A taxa de perma-
nência é baixíssima. Eles voltam,
especialmente agora que o mer-
cado brasileiro está aquecido.”

Carlos Lordelo

O governador Geraldo Alckmin
recebeu ontem ativistas pró-co-
tas em audiência no Palácio do
Bandeirantes e discutiu apropos-
ta de inclusão de alunos de esco-
las públicas e de pretos, pardos e
índios na USP, Unesp e Unicamp
– projeto revelado pelo Estado
na semana passada.

A ONG Educafro propôs que
as instituições usem um método
inspirado noda Universidade Fe-
deral do Paraná para a seleção pe-
lo critério racial. Primeiro, as va-
gas reservadas seriam ocupadas
por candidatos autodeclarados
pretos, pardos ou índios. Depois,
haveria um prazo para que quem
se julgasse injustiçado por ter fi-
cadode forapudesse recorrer.Pe-
loprojeto,metadedasvagasreser-
vadas seria para alunos com ren-
da familiar igual ou inferior a 1,5
salário mínimo por pessoa; e 35%
parapretos,pardoseíndios.Ores-
to iria para egressos da rede públi-
ca, independentemente da renda.

Mudança. Denise Neddermeyer: ‘Ideia é entender e avaliar por que o estudante não voltou’
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● Decisão técnica

Educação. Portaria que regulamenta a possibilidade de desoneração de ex-bolsistas que justificarem a permanência no exterior foi
publicada pela Capes e já está em vigor; lei brasileira determina que, terminado o prazo da bolsa, o beneficiado retorne em 90 dias

Universidade Federal da
Bahia resiste ao retorno
de jovem, que sofre de
transtorno mental e
ficou 3 anos internado

DENISE DE MENEZES
NEDDERMEYER
DIRETORA DA CAPES
“O que se busca é um
assessoramento de alto nível
para tomar esse tipo de decisão,
que é extremamente delicada.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A22.




