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COLUNA NO GLOBO

Em nosso nome
É tão asqueroso que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) absolva um homem
acusado de estupro de três meninas de 12 anos com o argumento que elas se
“prostituíam” que tentei evitar o assunto. Nós nos acostumamos a ver abusos assim
pela Justiça de países distantes, como no Afeganistão, onde uma mulher foi presa
pelo delito de ter sido estuprada. Esse ato nos igualou aos piores países para as
mulheres.

Estupro é estupro senhores ministros e senhoras ministras do STJ. Isso é crime.
Sexo de adultos com menores é crime. Nesse caso, há os dois componentes de uma
perversidade. Quando um tribunal “superior” aceita atos tão inaceitáveis é o país
como um todo que se apequena.

Há momentos em que não reconhecemos o país em que vivemos. Este é um deles.
Não reconheço nesta decisão o país que aprovou a Lei Maria da Penha
criminalizando a violência dita “doméstica”. Não reconheço aí o país em que governo
e ONGs, sociedade e imprensa, se uniram num pacto não escrito contra a exploração
sexual infantil. Não reconheço o país que aprovou o Estatuto da Criança e do
Adolescente e o preservou contra todas as críticas. Não reconheço o país que
instalou, em inúmeras cidades, delegacias da mulher, nas quais, com a ajuda de
psicólogos e policiais, a vítima tem sido ajudada no doloroso processo de falar sobre
a humilhação vivida.

O argumento de que elas se prostituíam, e, portanto, o réu pode ser absolvido, é
preconceituoso. A prostituta mesmo adulta não pode ser forçada ao que não aceitou.
Meninas que se prostituem aos 12 anos comprovam que o país errou, a sociedade
não as protegeu, as escolas não as acolheram, o Estado fracassou. É uma falha
coletiva e não apenas das famílias. Elas são vítimas por terem se prostituído, são
vítimas porque foram violentadas, são vítimas porque um tribunal superior deu licença
ao criminoso.

O Brasil está sendo condenado internacionalmente. Na quinta-feira, o Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos criticou o Brasil por estar
“revogando” os direitos humanos das menores. Merecemos o opróbrio.

Não foi uma decisão impensada. Foi a confirmação pela Terceira Seção do Superior
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Tribunal de Justiça da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que
confirmava a sentença de um juiz. Era a terceira instância. No voto, a relatora
ministra Maria Thereza de Assis Moura diz que as vítimas não eram “ingênuas,
inocentes, inconscientes a respeito de sexo”.

Diante da repercussão nacional e internacional do assunto, o STJ, na quinta-feira,
soltou uma nota dizendo que a decisão “não institucionaliza a prostituição infantil”.
Pois parece. Por mais que em jurisdiquês se tente minimizar ou relativizar a decisão,
em algum momento na frente, algum juiz, ou tribunal, recorrerá a este caso como
jurisprudência. No nota, o STJ diz que não aceita as críticas que “avançam para além
do debate esclarecido sobre questões jurídicas, atacam de forma leviana a instituição,
seus membros, sua atuação jurisdicional”.

Que debate “esclarecido sobre questões jurídicas” poderia justificar tal disparate?
Uma sociedade civilizada que sabe que é responsável pela proteção de pessoa
vulnerável, que reconhece a violência que desde sempre se abate sobre mulheres,
que combate a pedofilia, não pode aceitar uma decisão como esta. Perder-se em
questiúnculas jurídicas é o caminho mais rápido para não ver a dimensão da escolha
que está sendo tomada em nome da sociedade brasileira. Eu, brasileira, confesso,
me envergonho dela.

Como hoje é dia do jornalista, quero comentar nesse espaço outra decisão — com
nenhuma relação com o caso acima — que foi tomada em nome da sociedade. Desta
também me envergonho. O Brasil ficou contra um plano de ação da ONU contra
mortes de jornalistas. O projeto era criar um sistema de vigilância e alerta para os
profissionais em risco.

É óbvio que é preciso proteger os jornalistas que acabam morrendo em conflitos nos
quais estão registrando os fatos. Há outras circunstâncias, mesmo quando não há um
conflito, em que o jornalista vira vítima por incomodar alguém, ou um grupo, com o
que noticia. O Brasil se juntou à Índia e ao Paquistão para derrotar a aprovação do
plano de ação da ONU.

A notícia foi divulgada na semana passada, mas tomada numa reunião do dia 22 e
23 de março, em Paris. Como os três países não deram seu apoio imediato, a
implantação do programa de proteção aos jornalistas ficou para 2013. Quase mil
jornalistas foram mortos nos últimos 20 anos.

O Itamaraty costuma embrulhar decisões equivocadas em tortuoso diplomatês. Afirma
que não discorda do mérito, mas da forma que foi negociado, ou de alguma vírgula,
ou de algum termo. Nesse caso, disse que não é contra o plano para proteger
jornalistas, apenas não concordou com certas palavras e expressões usadas no texto.
Que os diplomatas então tirem a dúvida durante o processo de negociação, que
saibam separar o essencial do supérfluo e que escolham o que parece natural.

O país no qual comecei a exercer a profissão tinha censura à imprensa e jornalistas
podiam morrer sob tortura por discordar do regime. Hoje, felizmente, isso é passado.
Exatamente pelo avanço das últimas décadas, o Brasil tem que estar ao lado de
países que querem dar mais — e não menos — proteção aos jornalistas.

Os dois casos estão em esferas diferentes, mas neles se vê o mesmo erro.
Autoridades se perderam em firulas — jurídicas, num caso; diplomáticas, no outro —
e não viram toda a dimensão da decisão que tomaram em nome dos brasileiros.

Links Patrocinados

Faça um MBA Executivo
E Amplie seus Conhecimentos em Gestão de Negócios! Conheça a BBS.
BBS.edu.br/MBA

Seja Sócio do Sam's Club
Faça sua carteirinha e tenha ótimos preços e facilidades. Saiba Mais!

http://www.economist.com/
http://www.wsj.com/
http://www.wsj.com/
http://www.wsj.com/
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.oeco.com.br/
http://www.oeco.com.br/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2012/02/10/alivio-tensao-430973.asp
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/default.asp?a=496
http://www.oglobo.com.br/economia/miriam/default.asp?a=495
http://www.oglobo.com.br/economia/miriam/indice.asp?a=738
http://www.oglobo.com.br/economia/miriam/indice.asp?a=738
http://www.oglobo.com.br/economia/miriam/indice.asp?a=738
http://www.oglobo.com.br/economia/miriam/indice.asp?a=738
http://www.oglobo.com.br/economia/miriam/indice.asp?a=738
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/indice.asp?a=740
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/indice.asp?a=740
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/indice.asp?a=740
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/indice.asp?a=740
http://oglobo.globo.com/rss/superblog.asp?codblog=84
javascript:NewWindow('/servicos/blog/indique.asp?caminho=economia&nmblog=miriam&cod_Post=439323','blog',400,500, 'yes','no')
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:NewWindow('/servicos/blog/escreve.asp?cod_Post=439323','blog',400,500, 'yes','no')
javascript:NewWindow('/servicos/blog/escreve.asp?cod_Post=439323','blog',400,500, 'yes','no')
javascript:NewWindow('/servicos/blog/comentarios.asp?cod_Post=439323','blog',400,500,'yes','yes')
javascript:NewWindow('/servicos/blog/comentarios.asp?cod_Post=439323','blog',400,500,'yes','yes')
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BUd9-dCCCT-idCK2H2AXan5WJCrG49ZcCoZeJ_hypr5qoQ-DVVhABGAEgxJCcEygDOABQpeXb4v7_____AWDN8O6ArAOgAfeBndgDsgEQb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbcgBAdoBUWh0dHA6Ly9vZ2xvYm8uZ2xvYm8uY29tL2Vjb25vbWlhL21pcmlhbS9wb3N0cy8yMDEyLzA0LzA3L2VtLW5vc3NvLW5vbWUtNDM5MzIzLmFzcIACAakCjWBDBidtoj7AAgHIAvHkpy-oAwHoAxPoA-gI6ANL9QMAAAAE9QMQAAAAiAYB&num=1&cid=5GicYREADOcmqpaMXXO_W1fo&sig=AOD64_2wOXu0k8eCVzjpUoAVSJTx0rMpJw&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.bbs.edu.br/home.asp
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BUd9-dCCCT-idCK2H2AXan5WJCrG49ZcCoZeJ_hypr5qoQ-DVVhABGAEgxJCcEygDOABQpeXb4v7_____AWDN8O6ArAOgAfeBndgDsgEQb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbcgBAdoBUWh0dHA6Ly9vZ2xvYm8uZ2xvYm8uY29tL2Vjb25vbWlhL21pcmlhbS9wb3N0cy8yMDEyLzA0LzA3L2VtLW5vc3NvLW5vbWUtNDM5MzIzLmFzcIACAakCjWBDBidtoj7AAgHIAvHkpy-oAwHoAxPoA-gI6ANL9QMAAAAE9QMQAAAAiAYB&num=1&cid=5GicYREADOcmqpaMXXO_W1fo&sig=AOD64_2wOXu0k8eCVzjpUoAVSJTx0rMpJw&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.bbs.edu.br/home.asp
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BYSO9dCCCT-idCK2H2AXan5WJCrfD-sUDr7Gh5Ujngo_aQpCLQBACGAIgxJCcEygDOABQ64OKuQJgzfDugKwDoAHpicvVA7IBEG9nbG9iby5nbG9iby5jb23IAQHaAVFodHRwOi8vb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbS9lY29ub21pYS9taXJpYW0vcG9zdHMvMjAxMi8wNC8wNy9lbS1ub3Nzby1ub21lLTQzOTMyMy5hc3CpAo1gQwYnbaI-wAIByALvptUtqAMB6AMT6APoCOgDS_UDAAAABPUDEAAAAIgGAQ&num=2&cid=5GicYREADOcmqpaMXXO_W1fo&sig=AOD64_2JWvymJN93nRu9qOmY3a32fIFeng&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.samsclub.com.br/fique-socio/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=xa-4a2015a078097b19&source=tbx-250&lng=pt-br&s=google&url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fmiriam%2Fposts%2F2012%2F04%2F07%2Fem-nosso-nome-439323.asp&title=Em%20nosso%20nome%20-%20%20-%20M%C3%ADriam%20Leit%C3%A3o%20-%20O%20Globo&ate=AT-xa-4a2015a078097b19/-/-/4f82207491a4e726/1&frommenu=1&uid=4f822074bf1c84e5&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fbusca.globo.com%2FBusca%2Foglobo%2F%3Fquery%3Dem%2520nosso%2520nome&tt=0&captcha_provider=recaptcha

	globo.com
	Em nosso nome - Míriam Leitão: O Globo


	9zc28tbm9tZS00MzkzMjMuYXNwAA==: 
	form1: 
	input0: 
	button1: 
	palavra: 
	button3: 




