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BRASIL SEM HOMOFOBIA? 
A Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, Maria Berenice Dias, que de forma pionei

ra, no ano de 2000, enfrentou os aspectos jurídicos das 
uniões de pessoas do mesmo sexo ou uniões "homoafeti

vas" -como as denominou -, apresenta-nos o conteúdo 
da palestra proferida na 1 a Conferência Internacional 
dos Direitos Humanos GLBT, por ocasião do 1 o World 

Outgames- Montreal 2006, realizada dia 26 de julho de 
2006, em Montreal- Canadá, onde defendeu o respeito à 

igualdade e à liberdade. (Página 8) 
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~ ENTORPECENTES E PSICOTRÓPICOS 
Políticas públicas: instituição 

A Lei no 11.343/06 institui o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas- Sisnad; define 

crime; prescreve medidas para prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas e estabelece normas para 

repressão à produção não autorizada e ao tráfico 

ilícito de drogas. (Página 17) 

~ IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF) 
Declaração anual de isento de 2006: normas 

As pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pes

soas Físicas (CPF), residentes no Brasil ou no exte

rior, dispensadas da apresentação da Declaração 

de Ajuste Anual do Imposto de Renda do exercício 

de 2006, ano-calendário de 2005, deverão apre

sentar a Declaração Anual de Isento de 2006 no 

período compreendido entre 1 o de setembro a 30 

de novembro do corrente ano. (Página21) 

O Direito à Moradia e a 
Dedução no Imposto de Renda 

Preceitua Miguel Reale que os valores dos direitos 
fundamentais, uma vez elevados à consciência coletiva, 

tornam-se como que entidades ontológicas, adquirindo 
caráter permanente e definitivo. Nesta esteira, Valéria 

Catarin de Almeida desenvolve a argumentação concer
nente à responsabilidade dos componentes do Estado 
democrático de Direito - União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios - promoverem programas que possibilitem o 
exercício do direito à moradia. Destaca que, pelo fato dos 
entes federados comumente não viabilizarem os direitos e 

garantias fundamentais, forçam o cidadão a se socorrer do 

sistema privado. No âmbito da saúde, já existe a possibilida
de de dedução no imposto de renda das despesas desem

bolsadas, defendendo o autor que o mesmo deveria ser 
estendido ao âmbito da moradia, por exemplo, as quantias 

despendidas com gastos de aluguel. (Página 4) 
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REPÚBLICA DAS ARANHAS 

G
osto de Machado de Assis. Sei 
o quanto é banal dizê-lo - todo 
mundo, ainda que não o tenha 
lido, diz o mesmo. Gosto por 

tudo: estilo, clareza, a forma tão simples 
de exercer essa incrível arte de combinar 
as palavras ... Mas sobretudo pelo irônico, 
como Eça, ou profundo conhecedor da alma 
humana, como Dostoievsky. 

Aprendi a gostar dele de menina, 
lendo velhos livros na biblioteca 
da escola. Primeiro, estórias 
açucaradas e românticas, como 
Helena, nome que anos de
pois daria à minha primeira 
filha, A Mão e a Luva, Yayá 
Garcia. Após, romances 
mais densos, como Dom 
Casmurro, Ouincas Bor
ba , Memorial de Ayres, 
Memórias Póstumas de 
Brás Cubas. Intrigava-me 
o conflito interior de Ben
tinho, os famosos olhos de 
ressaca de Capitu. 

Mais tarde, descobri-lhe 
os contos, as crônicas e, por 
fim, os poemas. Estava fisgada 
para sempre. Sei de gente que 
não escreve nada sem antes ler um 
texto, um parágrafo que seja, da variada 
teia machadiana. Dizem que é para apurar 
o estilo. 

E por falar em teia, outro dia, folheando 
Papéis Avulsos, deparei-me com Sere
níssima República. Temerário recontar 
Machado. Mas, vá lá. A causa é boa e um 
pouco de ousadia é como uma pitada de 
pimenta. Não se vive nem se escreve sem 
ela. O conto retrata a suposta conferência 
proferida pelo cônego Vargas, relatando 
à comunidade científica a sua fantástica 
experiência, que resultou na imposição de 
um regime social às aranhas. 

O orador, naturalista, diz ter iniciado a 
sua pesquisa com o estudo da linguagem 
das aranhas. Sim, elas têm uma, para espan
to de todos os que as vêem somente como 
insetos silenciosos e ordeiros. No entanto, 
na medida em que as estudava, apareciam 
mais e mais aranhas, que passaram a se 
reunir em torno do pesquisador não só pelo 
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conhecimento por ele demonstrado dos me
canismos da sua peculiar linguagem, como 
pelo temor reverencial que ele lhes inspirava. 
Ciente da sua imensa responsabilidade, não 
se contentou o cientista em reuni-las : "era 
preciso dar-lhes um governo idôneo". 

Escolheu a república, à maneira da antiga 
Veneza, cidade na qual, entre os diferentes 
modos eleitorais, figurava o do saco e das 
bolas: "Metiam-se as bolas com o nome dos 
candidatos no saco, e extraía-se anualmente 
um certo número, ficando os eleitos desde 
logo aptos para as carreiras públicas". 

O modelo escolhido deveu-se a uma cons
tatação prática: para um povo tecelão como o 
das aranhas, o saco eleitoral seria instrumento 
conhecido e adaptável. Chamou o regime de 
Sereníssima República. Compreendida por 
todos a grandeza do ato, representativo do 
nascimento político do novo Estado, puse
ram-se primeiramente a fabricar o saco, que 
foi uma obra nacional. Para a sua confecção, 
foram aclamadas 1 O damas principais, que 
receberam o título de mães da República, 
além de outros privilégios e foros. 

Mas, se a princípio a eleição se fez com 
regularidade, logo se lhe declarou viciada, 
por terem entrado no saco duas bolas com 
o nome do mesmo candidato. Deliberou-se, 
então, diminuir o seu tamanho, com o que 
se coibiria a fraude. De outra vez, deixou-se 
de inscrever nas bolas o nome de um dos 
candidatos, o que motivou a revogação da 
lei anterior e a restauração das medidas do 

saco. Dois partidos foram criados: o curvi 
líneo e o retilíneo, de acordo com a for

ma com que seus membros fiavam, 
aparecendo posteriormente o reto

curvilíneo e o anti-reto-curvilíneo. 
E, conforme iam ocorrendo as 
malícias na interpretação da lei 
e as falcatruas, modificava-se o 
tamanho, a forma e a tessitura 
do saco eleitoral. 

Foi Erasmus, um dos mais 
circunspectos cidadãos da 
República , o encarregado 
de comunicar às 1 O damas 
incumbidas de urdir a bolsa 

eleitoral a última resolução 
legislativa. Como a perfeição 

não era daquele mundo (e nem 
deste) , ele conta-lhes a fábula 

de Penélope , que fazia e desfazia a 
famosa teia à espera do esposo Ulisses : 

"Vós sois a Penélope da nossa república, 
disse ele ao terminar; tendes a mesma 
castidade, paciência e talentos . Refazei 
o saco, amigas, refazei o saco, até que 
Ulisses, cansado de dar às pernas, venha 
tomar entre nós o lugar que lhe cabe . 
Ulisses é a sapiência". 

Segundo o narrador, tudo isso se passou 
nos idos de 1876. Ao que se sabe, 130 anos 
depois desse inacreditável experimento, as 
aranhas da Se
reníssima Repú
blica continuam 
a fiar como Pené
lope. Qualquer 
semelhança com 
fatos recentes na 
história de outra 
República, que 
nada tem de se
reníssima, é mera 
coincidência. 

MONICA SIFUENTES é Juí
za Federal em Brasília. 
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