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A chance de criminalizar a homofobia

FLÁVIA PIOVESAN – O GLOBO

Em 14 de novembro, no Forte de Copacabana, após a parada gay, um grupo
de homossexuais foi hostilizado por militares, o que culminou em um tiro em
um jovem de 19 anos. Na mesma data, na Av. Paulista, em São Paulo, um
grupo de jovens foi acusado de praticar a homofobia, por agressões com
lâmpadas florescentes, socos e
pontapés em homossexuais. No Brasil, a cada 3 dias um homossexual é
brutalmente assassinado. Execuções, violência e perseguições em face de
homossexuais refletem
uma mesma causa: a homofobia. Por ela, a orientação sexual é tomada como
único critério para aniquilar direitos e exterminar pessoas, vistas como seres
menores em direitos e esvaziados de cidadania.

Desde 2006, no Senado discute-se a “lei da homofobia” (PL 122/06), que
objetiva a criminalizar atos resultantes de preconceito de sexo, orientação
sexual e identidade de gênero. O projeto tem sofrido resistências diversas,
particularmente de setores religiosos. Três são seus maiores avanços: de um
lado, romper com um
inaceitável tabu, que é o do silêncio causador de um enorme sofrimento
humano; por outro, sob o prisma repressivo, combater a intolerância, a
discriminação e o preconceito fundado em orientação sexual; e, ainda, sob a
ótica preventiva, evitar a repetição de práticas homofóbicas.

A proteção dos direitos sexuais tem sido marcada pelo acentuado dissenso.
Basta mencionar a iniciativa do Brasil, em 1998, de propor uma resolução na
ONU defendendo que os direitos enunciados na Declaração Universal fossem
exercidos sem qualquer discriminação, inclusive baseada em orientação
sexual — a proposta foi rejeitada, sobretudo pelos países árabes. Se há um
número crescente de países que reconhece as uniões homoafetivas e o
direito à livre orientação sexual (como a Holanda; a Bélgica; a Noruega; a
Espanha; a África do Sul; a Argentina; alguns estados dos EUA; o Canadá,
entre outros), há ainda aqueles que criminalizam a prática de forma rigorosa.

Em mais de 70 países, a homossexualidade é punida com sanções penais,
como é o caso de Uganda ao debater neste ano projeto que prevê pena
capital para condenados por “homossexualismo agravado”.
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Em 2009, em decisão histórica, a Suprema Corte de Nova Délhi reconheceu
que as relações homossexuais entre adultos não eram mais crime,
invalidando lei de 1860 que condenava o homossexual à prisão, por violar os
princípios constitucionais da dignidade, da diversidade e da tolerância.

Desde 1996 a Corte Europeia de Direitos Humanos tem reiteradamente
proferido decisões que repudiam práticas discriminatórias baseadas em
orientação sexual. Condenou o Reino Unido pela política de banir a presença
de homossexuais nas forças armadas, sob o argumento de que constituiria
uma flagrante discriminação e indevida ingerência no direito ao respeito à
vida privada, injustificável em uma sociedade democrática.

Em 2008, essa Corte ineditamente condenou a França por ter impedido uma
professora francesa, que vive com sua companheira desde 1990, de realizar
uma adoção,
por afronta à cláusula da igualdade e proibição da discriminação. Decisões
recentes da Corte têm ainda assegurado o reconhecimento da nova
identidade sexual de transexuais (após a cirurgia para a mudança de sexo),
bem como as implicações legais nas esferas trabalhista e da seguridade
social (como o direito à aposentadoria tomando como referência a idade
aplicável às mulheres, se esta for a nova identidade sexual). Nestes casos, a
Corte recorre à interpretação dinâmica e evolutiva,
aplicando a Convenção Europeia de 1950 à luz de novos fatos e valores, na
proteção dos direitos dos transexuais ao livre desenvolvimento pessoal e à
segurança física e moral de forma plena.

No STF, ações judiciais objetivam ao reconhecimento da união entre pessoas
do mesmo sexo, estendendo por analogia a esta união os mesmos direitos e
deveres reconhecidos nas uniões entre homens e mulheres, com amparo nos
princípios da dignidade humana, da igualdade, da liberdade e da proibição da
discriminação.

No estado democrático, guiado pela razão pública, ao Legislativo e ao
Judiciário brasileiros cabe o desafio de assumir a responsabilidade
constitucional na salvaguarda do valor da dignidade humana e dos direitos à
privacidade, intimidade, autodeterminação, liberdade, igualdade e não
discriminação, de forma a romper com a injustiça cultural dos preconceitos e
dos padrões discriminatórios, que tem negado aos homossexuais direitos
básicos.

FLÁVIA PIOVESAN é professora da PUC/SP.
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