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ABERTURA 

Ex-presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil onde 
exerceu o mandato num dos perío dos mais 
difíceis para os Direitos Humanos entre 
nós, especialista em Direito Civil, com obra 
publicada em seis volumes sobre o assun
to, autor e co-autor de leis importantes co
mo O Projeto de Código Civil, o Antepro
jeto do Código das Obrigações e o Projeto 
de Lei de Condomínio e Incorporações o 
jurista Caio Mário da Silva Pereira é minei
ro de Belo Horizonte e expressão nacional 
no quadro jurídico brasileiro. Foi com ele 
que fizemos entrevista este mês, em que 
fala sobre a Reforma do Judiciário, Lei 
do Divórcio, Lei do Inquilinato e outros 
temas de importância jurídica. 

A queda do AI-5 é analisada em ampla 
reportagem, que constitui o Docllmenro 
Lemi deste número, em que procurou-se 
mostrar os acontecimentos que levaram 
ao nascimento e morte do arbítrio. 

Sebastião Geraldo Breguêz 



Modificações 

Após onze anos de circulação ininterrupta nao po
deríamos deixar de expressar o nosso reconhecimento 
pelo apoio que recebemos ao longo desse tempo. Calca
da na filosofia de oferecer a todos aqueles que tratam 
com as coisas jurídicas um instrumento dê alta confiabi
lidade, onde a reguláridade, segurança e eficiência na 
orientação fossem preponderantes, a Revista Jurídica 
Lemi se transformou em uma preciosa fonte de consul
ta, reconhecida oficialmente como repositório de legis
lação e jurisprudência pelo Tribunal Federal de Recur
sos, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal 
de Alçada Criminal de São Paulo. O conceito de que 
hoje desfruta não se originou, contudo, de lance afortu
nado. Ao contrário, foi conquistado, paulatinamente, 
constituindo a resultante de observações, análises e so
bretudo das numerosas contribuições oferecidas pelo 
grande número de usuários da Revista, os quais sempre 
procuraram sugerir medidas que viessem aperfeiçoá-Ia 
cada vez mais. 

Ao entrar no seu ano XII, algumas modificações 
serão implantadas na estrutura da Revista. Além dos 
aperfeiçoamentos que serão introduzidos, com um agru
pamento mais racional e uma visualização mais atraen
te, imperioso se tomou o desmembramento da Seção 
Estadual, que publica a matéria regional. Isso porque o 
dimensionamento nacional que a publicação alcançou a 
faz exigida em quase todos os Estados da Federação e o 
agrupamento da legislação de cada Estado em um só 
volume, além de impraticável, seria ocioso por motivos 
óbvios. A Seção Estadual passa a constituir publicação 
à parte, em prática pasta de plástico destinada a receber 
a matéria regional. Sua periodização será quinzenal, 
com o índice na segunda quinzena. A edição nacional 
continuará com o mesmo formato, com ligeiros reto
ques, mas a seção jurisprudencial receberá substancial 
incremento, com agregação das principais decisões ju
diciárias dos tribunais brasileiros. 

Este é mais um esforço editorial que desenvolve
mos para dar ao usuário da revista o retomo pelo apoio 
com que nos tem distinguido, permitindo-nos realizar 
uma obra de alto nível, cuja utilidade é reconhecida por 
todos. 
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ENTREVISTA EXCLUSIVA 

Justiça de 
Primeira Instãnc~a 
foi esquecida 

o jurista Caio Mário da Silva Pereira explica que 
enquanto o Governo não fizer uma Reforma que altere 

a justiça de primeira instância nâo teremos organização 
judiciária capaz de atender as necessidades do País. 

Para o ex-Presidente da OAB, a Lei Orgânica da Magistratura não res () 1-
verá os problemas do Judiciário porque se detém àpenas em "pequenos deta
lhes" enquanto que os principais problemas estão localizados na justiça cle 
primeira instância. 

"A Reforma deixou o País na mesma situação em que estava: não atinge 
ajustiça de primeiro grau. Pretende-se realizar uma reforma na composição dos 
Tribunais, na distribuição dajustiça em instância superior, mas esquece-se aqui· 
lo que é fundamental e básico: a justiça de primeira instâÍl.cia, o dia-a-dia das 
soluções do juiz do Forum. Enquanto não houver lei que atinja este problema, 
realizando verdadeira reforma e alterando fundamentalmente o quadro atual, 
não teremos organização judiciária capaz de atender aos reclamos nacionais" , 
disse o jurista. 

Para ele, problemas como os que a OAB denunciou, recentemente, 
como o escândalo de cürrupção no INPS, poderiam ser evitados com uma Lei 
que reformasse a magistratura de primeiro grau. 

"O retardamento e o atraso do julgamento dos processos, o fato de o ser
ventuário da justiça ficar, de certo modo, senhor dentro do seu cartório - tudl) 
isso leva ajustiça a ser ainda hoje aquilo que foi no passado próximo. Problemas 
como o escândalo do INPS, não existiriam se a Reforma do Judiciário fosse bem 
feita e alterasse, de maneira eficiente, toda a magistratura e não só os Tribunais 
superiores", concluiu o advogado. 
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" . Além .deste~ proble~~s, ele analisa, com exclusividade para a Revista 
JUI/d/ca [--em/, a, LeI do InqUllmato (da qual foi um dos colaboradores), o Direito 
de ~amíha, a LeI de Segur~ça Nacional e os Direitos Humanos. Seu depoimen
to e, exemplo ?e ,v~rdadelra sabe~oria jurídica em que o espírito analítico se 
rea1~za com o smtetlco para produzIr uma das mais memoráveis visões críticas da 
realIdade, 

LEMI- Professor Caio Mário da Sil
va Pereira: como ex-Presidente do 
Conselho Federal da OAB., de que 
modo o Sr. vê o quadro sucessório da 
instituição, já que o mandato do Pro
fessor Raymundo Faoro já se encer
rou? 
Caio Mário - É dificil fazer um prog
nóstico certo, porque o Conselho Fe
deral é composto de representantes 
de todos os Conselhos Seccionais e a 
eleição para a composição destes 
Conselhos realizou-se há pouco tem-

po. Agora é a época em que os novos 
membros dos Conselhos Seccionais 
e~tudarão os nomes que têm condi
çoes de compor o quadro e, assim se 
definir com relação à Presidência' do 
Conselho Federal. Creio, entretanto, 
9ue h~verá candidato único e, por 
Isto, nao se pode falar em competição 
pelo poder dentro da OAB. 

LEMI - Como pode ser encarado 
este ano de 1978, que está se encer
rando, para o jurista brasileiro? Foi 

o Humanismo como Herança 
M'twa+9 Ai A *; - li P M* ti 

entretanto, a motivação para o es
tudo e o trabalho intelectual. O inte
resse pelas humanidades contriblliu 
muito para a minha carreira de ju
ris ta", diz ele. 

Filho de um velho professor de 
Humanismo de Minas, o· jurista 
Caio Mário da Silva Pereira herdou 
do pai o interesse pelos direitos hu
manos e pela justiça, o que fez com 
que aumentasse sua motivação pa-
ra a carreira de advogado; Desse Mineiro de Belo Horizonte, o 
período de sua vida, ele tem vaga professor Caio Mário é nome de 
memória e diz que; quando lhe per- destaque nos meios jurídicos do 
guntavam que carreira seguiria, Brasil, tem várias obras pubiicadas, 
afirmava: "Vou ser advogado". foi autor e co-autor de dezenas de 

leis, Presidente do Conselho Fede-
"Dizia isto muito naturalmente, ral da Ordem dos Advogados do 

e não sei precisar bem qual a razão Brasil (OAB) e atualmente leciona 
desta influência, porque meu pai no Curso de Pós-Graduação, na 

" . 
~' 

não era advogado. Era um profes- área de Direito Civil, da Universi- ~ 
sor de Humanidades, o saudoso dade Federal do Rio de Janeiro t 
Leopoldo Pereira, da velha guarda (UFRJ). 1. 
e que foi daquele tipo de humanista 
que hoje a gente não encontra mais: Especialista em Direito Civil (é 

~é_u_m_a_"J_e_sP_éc_l_'e_q_U_e_n_ã_o_so_b_r_e_v_iv_e_u ___ a_u_t_o_r_d_a_o_b_ra_,_e_m_s_e_is_v_o_l_u_m_e_s_, ____ ~l". aos tempos modernos. Herdei dele, Instituições de Direito Civil, e co-
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um ano de muitas conquistas sociais 
e jurídicas ou, pelo contrário, foi um 
período tenebroso? 

Caio Mário - O ano de 1978 não se 
pode dizer que foi ano de muita co: 
lheita ou de grandes frutos, mas fOI 
um ano em que se prepararam os ter
renos para uma realização maior em 
1979. O advogado vive, fundamental
mente, num ambiente de liberdade 
profissional, que é essencial para o 
bom desempenho de suas atividades, 
isto porque, para defender (e para de
fender com desembaraço e sem qual
quer constrangimento) é necessário 
que se mantenha um clim~ de liberda
de e tranqüilidade. ASSIm, pode-se 
dizer que 1978 foi um ano preparató
rio para isto. As prometidas abertu
ras políticas ainda não realizadas, 

autor do Projeto de Código Civil), 
Caio Mário sentiu, desde os tempos 
de estlldante, predi/eç'ôo para esta 
área e explica o porquê: 

"Trabalhei desde os tempos de 
estudante da Faculdade de Direito, 
e mesmo antes, nesta área. Traba
lhei com o jurista Jair Lins, que era 
considerado em seu tempo, sem ne
nhumfavor, um dos grandes civilis
tas da época. Também fui aluno do 
mestre Orozimbo Nonato, de Direi
to Civil, e, assim, não tive outra ma
neira senão permanecer nesta 
área". 

Tem vários. cursos de especiali
zação no Exterior e já pronunciou 
conferências em quase todos os Es
tados Brasileiros, mas sua ativida
de mais criativafoi afrente do'Con
selho Federal da OAB. Experiência 
que ele conta: 

"Fui Presidente da OAB, na 
gestão anterior ao professor Ray
mundo Faoro e considero que esta 

experiência foi muito importante 
para mim. Creio que contribuí, de 
maneira eficiente, para que os ad
vogados brasileiros conseguissem 
a resolução de muitos problemas 
que até essa época estavam pen
dentes. Lutei pelos Direitos Huma
nos e creio que o nossO objetivo foi 
alcançado". 

Entre as obras publicadas por 
Caio Mário encontram-se as se
guintes: Efeitos do Reconhecimen
to de Paternidade Ilegítima, Investi
gação da Paternidade, Lesão nos 
Contratos, Propriedade Horizontal, 
Pareceres de Consultor-Geral da Re
pública, Instituições de Direito Ci
vil, Condomínio e Incorpo~ações e 

outras. Elefoi autor, ainda, das se
guintes leis: Anteprojeto do Código 
das Obrigações, Projeto de Lei de 
Condomínio e Incorporações (Lei 
4.591, de 16 de dezembro de 196-1) e 
Projeto de Código Civil (em colabo
ração com Orozimbo Nonato e Or-
lando Gomes). ~ 
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pr~p~raram O ambiente para que no 
pro.xlmo an9. a situação se apresente 
mais tr~quIla e, por isto mesmo, 
c.om maIores perspectivas para o ju
nsta .. Nest: ano, podemos dizer que 
as cOisas n~o foram más para os advo
gado~, mUlto embora não se possa 
consld~rar um ano bom. Acredito que 
79 sera um ano de maior liberdade 
p~ra. os brasileiros e, por isto, estou 
otimista com ele. 

d~ cegueira em relação ao compro
misso de 1948. 

LEMB. - Existe alguma razão especial 
para IStO? 

Caio Mário - É difícil explicar este 
fa~o. Com relação aos países ociden
taIs.! que foram signatários da Decla
!açao de Paris, as condições políticas 
Internas de cada um deles levaram a 
ru~os que eles próprios não tinham 
~elOs de controlar. Daí serem condu-
zldos~ u~ pouco pela força das cir
cunstancla~, um pouco pelo tempera
mento nacional e um pouco pela sua 
form~ção política específica a des
respeitar os direitos humanos: E, por
tanto, este desrespeito tomou-se uma 
constante no Mundo inteiro. 
Entr;t~t?, depois que ascendeu à 
Preslde!1cIa da República dos Esta
dos Umdo~ o Presidente Carter, po
demos aS~IDalar, pelo contraste, de 
que maneira a falta de observãncia 
daqueles compromissos o alertou pa
!a, esta situação, fazendo com que 
Inumer<;Js ._caso,s fossem conhecidos 
pela opmlao publica. No Brasil du
rante, um certo período, e moti~ado 

L~M.I- A Declaração Universal dos tam~em por contingências políticas, 
Direitos do Homem completou 30 o Pais fOi levado a desrespeitar mui-
anos. Depois de passado todo esse tas vezes (inclusive tonscient~men-
t~mpo.! como pode ser vislumbrada a te), o compromisso assumido, já que 
sltuaçao dos Direitos Humanos no fomos ~m dos signatários daquela De-
Mundo e, especialmente, no Brasil? cl~r~çao. Mas, em 1978, no plano dos 

Direitos Humanos, o progresso foi 
Caio ~á~o - Vejo que a situação do tremendo e conseguiram-se muitos 
Mundo nao correspondeu, de manei- resultad~s .. Este ano foi marcante pa-
ra nenhuma, às expectativas dos que ra os Direitos Humanos no Brasil 
firmaram a Declaração de dezembro porque~se ~dquiriu consciência de sua 
de 1948. Ist? porque, países que fo- lffipo~ancla, tendo em vista os anos 
ram subscntore~ da Declaração, e postenores a 1964. 
que, portanto, tinham obrigação de 
r<:speltarodocumentoqueassinaram, LEMI =- Podemos afirmar que a De-
nao fizeram nada ~ este respeito, Con- cIaraçao de 1948 idealiza uma socie-
forme se p<;Jde venficar na simples lei- ~ade ideal. is.to é, sem conflitos polí-
turade umJomal, hoje. Em toda a par- tlCOS e sem diferenças sociais? 
~e do Mu.ndo houve, e est.á havendo, Caio Mário - Vejamos o seu ~ 
t~~rd!~~l!~o:~~~~~to: funda~e!1- ~la parte do pressuposto esse::~g~~ 

, uma especle Igualdade de todos os seres humanos, 
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"O ano de 1978 não foi de muitas colheitas ou frutos 
para os juristas, mas ano de preparação." 

sem levar em conta o status de qual
quer um, sem atender a condições de 
classe ou posição, sem cogitar de ne
nhum estamento. Logo no Preâmbulo 
considera que ajustiçae a paz no Mun
do têm por base o reconhecimento da 
dignidade intrínseca e dos direitos 
iguais e inalienáveis de todos os mem
bros da família humana. Foi o propó
sito da pessoa humana que o jurista 
Georges Vlachos acentuou ao dizer 
que ela "não se limita às liberdades 
negativas ou aos aspectos negativos 
da proteção contra os abusos do po
der estatal, mas abraça a existência 
social do homem; possui significação 
ética positiva e concreta, determina
da por imbricação necessária do indi
víduo, na qualidade de pessoa, no 
conjunto composto do pluralismo po
lítico-social da sociedade pós-indus
trial". A Declaração irmana todos os 
homens, sem outra consideração que 
não seja o princípio da igualdade e da 
dignidade da pessoa humana. Por is
so mesmo, ela pede que sejam preser
vados os direitos individuais e os di
reitos sociais e que se concretizam 
como direitos subjetivos, na medÍda 
em que adquirem o conteúdo de pre
tensões exigíveis em juízo. Como si
nal bem característico do momento 
histórico de sua proclamação, em se
guida à Segunda Guerra Mundial, o 
documento faz referência aos atos 
ultrajantes da consciência universal, 
aos atentados contra os direitos da 
pessoa humana. Considera, como as
piração mais elevada do homem, o 
advento de um Mundo em que os se
res humanos, libertos do temor e da 
miséria, desfrutem da liberdade de 
palavra e de liberdade de crenças. 

Num alto teor ide~ista, o Preâmbulo 
proclama ainda que as Nações Uni
das reafirmam sua fé nos direitos fun
damentais do homem, na dignidade e 
no valor da pessoa humana, na igual
dade de direitos de homens e mulhe
res, com o propósito de promover o 
progresso social e de elevar o ní vel de 
vida dentro de um contexto mais am
plo de liberdade. 

LEMI- Em casos excepcionais, co
mo o Estado de Sítio, por exemplo, 
como o Sr. vê a situação dos Direito~ 
Humanos? 

Caio Mário - A verdade é que corre 
enorme distância entre os postulados 
da Declaração de Paris e o comporta
mento de grande número dos países 
signatários dela. A pretexto de com
bater a violência e o terrorismo, ou 
sob fundamento de salus publica, OLl 

mesmo de defender a democracia 
contra os inimigos da democra
cia, numerosos e freqüentes são os 
atos praticados pelo Estado, com 
fulcro em provimentos legislativos 
ou salvaguardas constitucionais, a 
denegar pela ação ou pela omissáo 
os preceitos editados de maneira tão 
nobre e elevada. O Estado de Sítio, 
ou Estado de Emergência. ou ainda u 
Estado de Exceção, que se observam 
aproximadamente em todos os regi
mes constitucionais pós-guerra, es
tendem-se muito além dos casos pre
cisos e delimitados de outrora, nos 
quais as autoridades ficam dispensa
das de observar as leis, na medid~\ 
condizente com a salvação pública, 
para usar uma expressão de Cassino 
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l~MI - No Brasil já tivemos situa
çoes semelhantes? 

Caio Mário - No Brasil, temos um 
e~empl? ca~a~terístico desta retra
ça0. Slgnatano da Declaração de 
1948, e tendo criado através de Lei o 
Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana, deixou-se que este 
Conselho se estiolasse de maneira 
lame~tável. Primeiro, pela inocuida
de e ~nsuficiência a que foi levado, 
red~zmdo-se as suas reuniões à apro
vaçao d~ votos de pesar ou de con
gratulaçoes. Segundo. pela ausência 
completa de reuniões. não convoca
das há mais de seis anos. Durante os 
anos 1975/77. em que fui Presidente 
da <?AB. Como já ocorria antes e 
cont~nuou a Ocorrer depois. não se 
reunI~ ~ma só vez. Encaminhei ao 
S.r. MInistro da Justiça, que é seu Pre
s~dente na~o. numerosas representa
çoes recebidas pela OAB e transmiti
lhe o teor de deliberações do Conse
lho Fed.,:ral, s?licitan~o a realização 
de reUOloes: nao logrei nenhuma res
P~sta e o Conselho de Defesa dos Di
relt~s da Pessoa Humana não operou. 
E nao opera. Também não há dúvi
~a q~e a.pron:ulgação dos Atos 1os
t~tucI.~:mals opos obstáculos à concre
tlzaçao efetiva dos direitos da pessoa 
hun:ana. esten~e_ndo-se já por largo 
penodo a condlçao emergencial. Du
rante ele, as instituições civis cuida
ram. de defendê-los e proclamá-los. 
Entidades como a Ordem dos Advo
g~dos do Brasil, a Associação Brasi-
1~lra de Imprensa, a Conferência Na
cIonal dos Bispos do Brasil, a classe 
do~ e~tudantes e no plano mundial a 
AmstIa Internacional, não têm medi
do e~fo:ços •. ~ntretanto. para lutar 
pela InvIOlabIlIdade dos direitos fun
damentais. Essas entidades,· posto 
que desarmadas, formaram um coro 
de vozes uníssonas, que acabaram 
pO!, sensibilizar o Governo e muitas 
COisas estão sendo conseguidas com 
a gradual abertura política: suprimin-

l"' 

do os poderes excepcionais; pondo 
t~rmo a censura da imprensa; garan
tmd.o para todos os indivíduos a pri
vaCidade; restaurando a plenitude do 
habe.as-corpus; restabelecendo os 
predlcamentos da magistratura' re
f~rmulando o artigo 185 da Constitui
ça?;_ abolin?o a pena de morte, de 
pnsao perpetua e de banimento. Res
ta?e~ecendo, em suma, o Estado de 
DireIto, abalado na vigência de atos 
de ex~eção. Muito já se alcançou, 
mas nao se conseguiu tudo para que 
desça sobre o País a claridade imortal 
de uma plena democracia. 

LEMI- Outro acontecimento de des
taque em 1978, foi a comemoração 
dos 35 anos do Manifesto dos Minei
rC?s, do qual? Sr. fc:i um dos signatá
no~. Qual a Importancia deste acon
tecimento. a seu ver? 

Caio Mário - O Manifesto foi um 
documento que teve, no seu tempo, 
uma grande repercussão. Foi assina
do em 1943 e vivíamos, naquele tem
po, num regime ditatorial sob o rótu
lo d~ Estado Novo, ou de Estado 
Nf!clon~l, em que as liberdades pú
bhca~ tmham sido relegadas ao es
quecimento ou, em outros termos, 
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elas não eram reconhecidas como 
tais. Um grupo de mineiros, verifi
cando que havia necessidade de pro
vocar a consciência jurídica nacional 
para esta circunstância, resolveu pro
mover, através de um manifesto a ser 
distribuído e divulgado em todo o 
Brasil, esta tomada de posição. As
sim nasceu o Manifesto dos Mineiros, 
com assinaturas de mineiros residen
tes em Minas ou em outros Estados, 
mas todos imbuídos de um espírito de 
alerta para o que ocorria no País. O 
Manifesto não foi, de maneira nenhu
ma, um documento violento. Foi um 
documento tranqüilo, bem à feição 
das condições do povo montanhês, e, 
entretanto, causou uma enorme re
percussão porque, depois de muitos 
anos de silêncio político, foi a primei
ra vez que se escutou no País o levan
tar de uma voz para se referir à ques
tão política nacional e a alertar para 
uma necessidade de mudança social. 
política e econômica. 

LEMI- Após estes anos todos, com 
o distanciamento emocional que a 
História trouxe, que contribuições 
efetivas foram motivadas pelo Mani
festo? 

Caio Mário - Passado todo este pe
ríodo, pudemos verificar que o Mani
festo dós Mineiros, realmente, pro
vocou uma tomada de posição no 
País que até hoje tem significação. 
Basta recordar que, ainda recente
mente, por ocasião da comemoração 
do seu trigésimo quinto aniversário, 
realizou-se na Assembléia Legislati
va do Estado de Minas Gerais uma 
reunião a que compareceram nume
rosos dos signatários do manifesto. 

Ali tivemos o ensejo de tomar conhe
cimento da publicação, que a este 
respeito foi feita, recordando, cada 
um de nós, como participou do episó
dio e lembrando de que maneira o re
gime político do País reagiu ao docu
mento, atingindo todos os signatários 
que eram titulares de cargos públicos 
ou tinham atividades em empresas 
nas quais o Governo interferia direta 
ou indiretamente. Eu, pessoalmente, 
não cheguei a ser atingido pela ira do 
Governo porque naquela época era 
exclusivamente advogado e não tinha 
nenhuma atividade fora da advoca
cia. Não era funcionário público ·e 
nem trabalhava em empresa em que () 
Governo pudesse interferir. Entre
tanto, vários amigos nossos, que OCll
pavam cargos dessa natureza, foram 
atingidos pela mão da ditadura qlle 
alcançou muita gente de maneira im
piedosa e sistemática. 

LEMI- A seu ver, a Carta aos Bro
sileiros, elaborada há dois anos e lida 
em manifestação pública no Largo do 
São Francisco, em São Paulo, teve: 
repercussões semelhantes às do MiI
n/festo Mineiro? 

Caio Mário - Penso que não, muito 
embora as situações fossem comple
tamente diferentes. O documento ele 
Minas foi elaborado em surdina. foi 
composto numa pequena tipografia 
de uma cidade do interior mineiro e 
explodiu, já com todas as suas assina-

. turas, depois que tudo estava pronto, 
constituindo grande surpresa para () 
Governo que não esperava aquela 
reação. Já a Carta aos Brasileiros foi 
preparada com antecedência e inclu
sive jornais, num clima de muito 
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maior. liberdade ~o que em 1935, 
anuncu~vam o mOVimento, informan
do os dias que seu autor - o jurista 
Godofredo .da Silva Teles - estaria 
em. determmadas cidades colhendo 
a~sl~aturas par:a o manifesto. Não há 
duvida qU,e fOi um documento ·que 
teve tambem certa repercussão mas 
não se po~e ~ompará-Io ao Ma~ifes
~o __ dos Mmezrf}s porque o jogo de 
Idel.a~ e.a fixaçao de posição deste foi 
~U!tJsslmo mais agressiva em relação 
a dlt~dura do que o outro, não pela 
sua hnguag:m, mas pelo inesperado 
de Sua reaç~o. A Carta aos Brasilei
ros, ~ue velO de São Paulo, não teve 
tambem esta característica local 
c~mforme se pode notar no nosso ma~ 
mfesto, que. foi mineiro, somente de 
pessoas r~dlca?as em Minas Gerais. 
O outro fOi naCIOnal, pois colheu assi
n.aturas de indivíduos de todo o Bra
sil. Portanto, posso dizer que o Mani
festo_ dos Mineiros teve maior reper
cussao e r~pr~s.entou muito mais para 
a no~sa. Hlstona do que a Carta aos 
Braszlelros. 

LEMI - Ambos, entretanto, tinham 
pontos em comum como a volta ao 
pleno Estado de Direito ... 

C~j~ Mário - Quanto a isto não há 
duvida -e a este respeito, já disse: 
tanto um quanto o outro tiveram, ine-

gave~men!e, .suas funções e exerce
ram mfluencIa. Entretanto a Carta 
aos Brasileiros apareceu d~pois que 
o corpo. pe!lsante do Brasil, a OAB, a 
Asssoclaçao Brasileira de Imprensa 
(~BI), a Conferência Nacional dos 
BIspos do Brasil (CNBB), enfim, as 
entldade.s ~ue trabalharam no sentido 
de prestigiar a pessoa humana já tí
nham se pronunciado pedindo a volta 
ao Estado de Direito e o documento 
apena~ reuniu estas vozes numa de
c~araçao co~um. Dessa forma, o ma
nifesto de Sao Paulo veio contribuir 
p~ra Uma co:rente que estava em mo
vlmen!o e nao .teve o impacto da de
claraçao de Mmas. Esta foi uma to
m~da de posição que representou um 
~~to de alerta no meio de um deserto 
ando ... 

LEMI - C?f!1 a promulgação das re
formas pohtI~as pelo Governo, que 
entram em vigor no primeiro dia de 
1979, pode-se afirmar que o pleno 
Es!ado de Direito é restabelecido no 
Pais? 

~aio Mário - Não. Elas vieram rea
l~zar um compromisso que o Sr. Pre
SIdente da República havia assumi
do, ao tomar posse na chefia do Go
verno em 1?7~, de fazer uma abertura 
~ue ele propno qualificou que seria 

abertura gradual" . Nesse sentido 
~odem?s dizer que as reformas polí~ 
tIcas. vieram um pouco mais desen
volVidas .do q~e b pessimismo do nos
so p~vo ImagInava. Mas não se pode 
conSiderar que elas tenham consegui
do repor o Brasil na plenitude do Es
tado de Direito. Existem muitas coi
sas por fazer e já se fez muito para 
alcançar _ est~ ~bjetivo. Em alguns 
pontos nao ha duvida que estas refor
mas atenderam. Posso dizer isto por
que, quando estava na Presidência do 
Conselho Federal da Ordem dos Ad
vogados, desenvolvemos intenso tra
balho para que algumas coisas fos
sem conquistadas. Lutamos pelo res-
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tabelecimento do habeas-corpus em 
sua plenitude, pela devolução à ma
gistratura de suas prerrogativas, pela 
abolição do artigo 185 da Constitui
ção Brasileira que constitui verdadei
ra aberração (porque considera que 
aquele que foi punido e cumpriu pena 
fica pelo resto da vida agrilhoado à 
pena que havia cumprido sem que pu
desse considerar-se quitado do ato 
que teria praticado) e outras coisas. 
Mas para que o País volte à plena 
normalidade democrática, muitas ou
tras coisas precisam ser feitas. Não 
há dúvida que a censura à imprensa 
acabou, e considero isso da maior 
significação para um regime demo
crático. Não é possível um País reali
zar uma verdadeira democracia com 
uma imprensa censurada e hoje os 
nossos órgãos informativos estão 
quase liberados, só faltando a libera
ção das emissoras de rádio e televisão 
para que as restrições acabem total
mente. A liberdade de manifestação 
de pensamento conquistou, entretan
to, terrl!no e ist9 vai permitir que num 
futuro bem próximo o pleno Estado 
de Direito se consolide no Brasil. 

LEMI- Qual o significado de realiza
ção completa do Estado de Direito? 

Caio Mário - Podemos dizer que a 
realização completa do Estado de Di
reito é a afirmação da democracia em 
todo o sentido. Quando se costuma 
falar que temos que conquistar ou 
reconquistar o Estado de Direito, na 
realidade, estamos marchando em 
terreno equívoco porque todo País é 
resultado de um Estado de Direito, 
ou melhor, toda Nação é organizada 

a partir de um Estado de Direito. O 
que queremos dizer, quando postula
mos a plenitude do Estado de Direito, 
é a realização do Estado de Direito 
democrático e este só poderemos 
conseguir quando todas as liberdades 
públicas forem totalmente restabele
cidas, quando deixarem de OCOITer 
prisões ilegais ou escamoteamenro de 
pessoas acusadas ou apenas suspei
tas aos olhos das autoridades políti
cas. Enfim, só teremos Estado de Di
reito quando tivermos obtido uma 
anistia para os criminosos políticos, 
ou seja, para os acusados de crimes 
políticos. 

LEMI- A propósito, coIJ1o a questão 
da anistia deve ser encarada? 

Caio Mário- Este negócio de anistia 
é agora o problema que tem desperta
do a atenção de toda a sociedade civil 
brasileira e estamos enxergando que, 
dentro em breve, o Governo irá acei
tar como natural a sua concessão. 
Não sei se haverá a chamada anistia 
plena, ou seja, a anistia irrestrita, 
sem qualquer peia, com restabeleci
mento da liberdade a todos aqueles 
que foram atingidos e acusados co
mo autores de crimes políticos, ou 
se esta anistia irá fazer alguma res
trição ou discriminação. Não se pócle 
ainda prever o que se espera, neste 
sentido, mas podemos ter a certeza 
de que em tempo relativamente bre
ve teremos no Brasil uma espécie c1e 
esponja para apagar as penas de mui
tos dos nossos compatriotas que so
freram no País e no exílio pelo fato cle 
terem sido acusados de crimes políti
cos. 
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LEM! - A anistia, segundo o seu 
pensamento, seria dada somente aos 
chamados crimes de opinião? 

Caio Mário - Não só, mas também 
para todos os crimes de natureza polí
tica. Creio que a anistia deve compre
ender todos aqueles que foram acusa
dos de crimes políticos em qualquer 
sentido. Tenho ouvido e visto - e aí 
talvez a questão encontre os pontos 
cruciais para sua resolução - que 
muitos dos responsáveis pelo destino 
do País, e especialmente muitos dos 
que podem conduzir o País neste ru
mo de uma anistia, fazem uma distin
ção entre delitos e delitos. Considero 
que somente devem ser passíveis de 
anistia aqueles delitos que são de na
tureza exclusivamente política, e não 
passíveis de anistia aqueles delitos 
que, ao lado do aspecto político, se 
traduzem também em atos que pos
sam ser considerados como delitos 
de natureza comum. 

LEMD - Do seu ponto de vista, pode
remos considerar a anistia como me
dida de sabedoria política? 

Caio Mário - A anistia é uma neces
sidade. Ela vem completar a abertura 
política ou a realização do Estado de 
Direito. A meu ver, ela participa des
sas duas idéias que são fundamen
tais para o restabelecimento pleno da 
democracia no Brasil: é medida de 
sabedoria política e contribui para a 
conciliação nacional, tão desejada 
pelos setores mais expressivos de 
nossa sociedade. Ela participa, prin
cipalmente, deste processo como for
ma de pacificação, de tranqüilizar a 
família brasileira de tal modo que to
dos os brasileiros sejam considera
dos, em face do seu comportamento 
contra o regime político vigente, não. 
mais como marcados ou atingidos pe
la ação repressora do sistema político 
militar. 

lEMA - O Supremo Tribunal Fede
ral completou, recentemente, 150 
anos de existência. O Sr. considera 
que durante todo este período, um sé
culo e meio, o STF manteve sua inde
pendência ou entende que ela foi que
brada em momentos de crise política 
no País? 

Caio Mário - Não posso dizer que o 
Supremo Tribunal tenha perdido, em 
qualquer tempo, sua independência. 
Mas procedendo a uma análise critica 
mais severa dos seus 150 anos de 
existência, verificamos que OCorreu 
com ele aquilo que tem ocorrido com 
a maioria das instituições do País. Ele 
tem tido altos e baixos. Há momentos 
em que há uma espécie de recrudesci. 
mento das idéias de independência e 
outros momentos em que o STF so
fre a pressão de circunstâncias soci
ais e políticas. Tendo em vista esta 
oscilação, pode-se dizer que o STF, 
na sua longa existência e principal
mente no penodo Republicano, mos
trou em alguns momentos (seja pela 
presença de alguns juízes que se des
tacavam do comum dos seus colegas, 
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seja em razão de cir~unstâ!lcias oca
sionais), postura mUlto mal~ marcan
te do que em outros. ConSIdero q~e 
só o fato de sua ida para B,r~sílIa, 
acarretou para ele uma especle de 
marginalização. Isto P?rque, qu.an
do estava sediado no RIO de janeiro, 
enquanto a Capital Fed,er~1 ~stav~ 
no Rio de Janeiro, o PaIs Inteiro tI
nha suas vistas voltadas p~ra o Su
premo Tribunal Federal .. AI os vo~os 
dos juízes sobre questoes de maIOr 
repercussão política Ou em (:>utras que 
colocavam em jogo apenas l~t~resses 
particulares, ?s voto.s dos ~Ulzes re
fletiam um bnlho mUlto maIO: do que 
em outros periodos. Com a Ida para 
Brasília, verificou-se que o STF, co
mo instituição, não encontrou e nem 
tem encontrado, o eco que Ih~ era 
peculiar quando foi sediado no Rio de 
Janeiro. Isto concorreu para a redu
ção de sua projeção naci<:nal. O Su
premo Tribunal Feder~1 nao pode ser 
tratado como um Tnbun.al ~e. t~r
ceira instância. Ele é a InstltUlçao 
incumbida de resolver as grandes 
questões do País e, por isto, tal qual 
ocorre com a Corte Suprema d?s Es
tados Unidos da América, é Tnbunal 
Político. Ou seja, a ,e}e caber resol
ver as questões pohtJcas de gra~de 
envergadura que vão parar nas m~os 
de seus magistrados. Isto,. porem, 
não está acontec:.ndo, .pOlS estas 
grandes questões nao estao sen~o le
vadas para ele. Deve haver m?t1vos, 
mas não os conheço. E o fato e que o 
STF recebe sobrecarga imens~ de tra
balho, desviando sua at.ençao para 
questões de menor magmtude. 

LIEMD - Existem razões para isto? 

Caio Mário - A mudança para I3ra
sília e as circunstâncias políticas elo 
momento contribuíram para esse pe
ríodo de transição, mas não sei preci
sar a causa exata. Como disse, nâo 
considero que', em ne~hurn inst~tnté, 
o Supremo tenha perdld? a s~a Inde
pendência, como. t~mbem nao c~n
sidero que os MInIstros que atu,ll
mente compõem a nossa Corte Suo 
prema sejam inferiores, intelectual, 
cultural ou moralmente, aos que, no 
passado, exerceram a magistratura 
na instituição. Pode-se observar que, 
durante período relativamente. recen· 
te de nossa História, o STF ,n~o fOI o 
eco de grandes questões polltl::as n_a
cionais e creio que estas questoes nao 
foram levadas para ele julgar, como 
deveriam. 

LIEMI- O Projeto da Lei Orgânica da 
Magistratura deveria ter sido v?tado 
este ano, pelo Congresso NaclO~al, 
mas a votação foi adiada par~ ~ proXI
ma legislatura. Que comentanos po
dem ser feitos sobre o texto do ProJe
to? 

Cano Mário - Quando exerc~ a Presi
dência da OAB, tive oportumdade de 
manifestar-me numerosas ve~es: a 
respeito da Reforma do PoderJydlcl' 
ário, inclusive fazendo ~o~erencIas 
em vários Estados. A pnrnelra re~Ol
ma do Poder Judiciário, e que fOI de 
natureza exclusivamente constItu
cional, compondo o chan:a~o'pacole 
de abril, causou no m~io ]undlco bra
sileiro grande decepçao. Esperava-se 
que viesse uma .r~~o.rma f~ndan~en
tal do Poder Judlclano e nao fOI Isto 
que ocorreu. Foram pequen?s os a~~ 
pectos abordados e esta Lei, que ~e 
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encontra atualmente em elaboração 
no Congresso e que já devia ter sido 
aprovada nesta legislatura, não aten
de às necessidades do Poder Judiciá
rio brasileiro. Como advogado, tenho 
a convicção de que o grande problema 
da distribuição de justiça é o proble
ma da primeira instância. É o dia-a
dia da solução das questões diante do 
juiz do primeiro grau. Diante disto, a 
reforma deixou o País na mesma si
tuação em que estava, não atingindo 
a justiça de primeiro grau. Pretende
se realizar uma reforma na composi
ção dos Tribunais, da distribuição da 
justiça em instância superior, mas es
quece-se aquilo que é fundamental e 
básico: a justiça de primeira.instân
cia. Enquanto não houver uma lei 
que atinja este problema, realizando 
verdadeira reforma e alterando fun
damentalmente a justiça de primeiro 
grau, não teremos uma organização 
judiciária capaz de atender aos recla
mos nacionais. 

LEMI- Uma lei, então, que alterasse 
ajustiça de primeira instância, ajuda
ria a resolver problemas como o que a 
OAB está denunciando no escândalo 
do INPS? 

Caio Mário - A lei, por mais bem 
feita que seja, não tem a possibilida
de de impedir a realização de atos 
contrários a ela. O que ocorre é que 
atualmente a pletora de trabalho o 
acúmulo de serviço dos juízes, afaÍta 
de absorção da atividade judiciária 
pelos titulares das diversas varas de 
justiça, toma mais fácil a ocultação 
de falhas como a que ocorreu com o 
caso do INPS, constituindo escânda
lo nacional, relativamente à assistên
cia jurídica àquela autarquia. Consi
dero que é fundamental, e que terá de 
haver, na primeira instância, um juiz 
mais atuante, pois assim será ménor 
o risco de se cometer omissão. Verifi
ca-se, de maneira geral, que a magis
tratura brasileira hoje é muito boa e 

que os juízes brasileiros são dotados 
das melhores qualidades, mas isto não 
imp~de que a sua ação fique limitada, 
deVido a deficiência da própria insti
tuição da justiça no País. O juiz não 
tem condições de se dedicar à magis
tratura de maneira tal que ela resolva 
os problemas que lhe são trazidos pe
las partes litigantes. O retardamento 
e o atraso do julgamento dos proces
sos, o fato de o serventuário dajustiça 
ficar, de certo modo, senhor dentro 
~o seu cartório - tudo isto leva ajus
tlça a ser ainda hoje aquilo que foi no 
passado próximo e no passado remo
to. Para haver uma modificação fun
damentaI najustiçaé necessário, além 
do remanejamento dos Tribunais, co
mo foi feito no Supremo Tribunal 
Federal, no Tribunal Federal de Re
cursos e nos Tribunais de Justiça, 
que seja feita, também, uma grande 
modificação na justiça de primeira 
instância, não só aumentando o nú
mero de juízes mas, principalmente, 
modificando a estrutura do Poder Ju
diciário para que o juiz possa desem
penhar a sua função com mais desem
baraço. 
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LEMI - A Lei de Segurança Nacio
nal que foi aprovada recentemente 
po; decurso de prazo depois de espe
rar em vão a manifestação do Con
gresso Nacional, tra:: ~odific~ções 
importantes em relaçao a antenor? 

Caio Mário - Na realidade, esta no
va Lei de Segurança Nacional pouca 
modificação realizou em relação àque 
era anteriormente vigente. Afora a 
diminuição de alguns prazos, o abran
damento das penas e algumas modifi
cações de superfície, a filosofia da 
Lei de Segurança Nacional é a mes
ma. Não podemos dizer que houve 
alterações substanciais na situação 
anterior. Foi uma oportunidade per
dida pelo Congresso N acio~al par~ se 
manifestar sobre assunto tao delIca
do. Os parlamentares não demonstra
ram sensibilidade política para votar 
as emendas que seriam necessárias 
para alterar a Lei como devia e, com 
isto, aperfeiçoar o projeto que foi e~
viado pelo Executivo. Desta maneI
ra sendo o Governo o autor da Lei, 
el~, evidentemente, não poderia tra
zer mudanças de profundidade. Sua 
própria elaboração foi marcada pela 
presença daqueles que estavam acos
tumados ao funcionamento da lei an
terior. Basta verificar que, com rela
ção à LSN anterior, os advogados 
especialistas em foro criminal costu
mavam dizer que o Superior Tribunal 
Militar era a instituição em que eles, 
com melhor êxito, exerciam a sua ati
vidade. Isto vem demonstrar que uma 
Lei de Segurança que alterasse pro
fundamente a filosofia reinante en
contraria, por parte dos órgãos en
carregados de sua aplicação, ambien
te favorável e receptivo. 

LEMI - A Lei do Inquilinato, que 
também não foi votada este ano, fi
cando para análise da próxima legis
latura, trará beneficios para os inqui
linos? 

Caio Mário - Sim, se o projeto atual 
não for alterado. Foi lamentável a 
atuação do Congresso Nacional no 
episódio de votação desta lei. O Pro
jeto que se acha atualmente em trami
tação no Congresso tem sido alterado 
constantemente, por substitutivos 
apresentados por deputados e sena
dores e já era para ter sido votado. A 
Lei do Inquilinato é um tipo de lei que 
deve ter em vista, não apenas o técni
co, ojuiz, O especialista ou o advoga
do, mas que deve ser lei de cunho po
pular. Ela deve resolver diretamente 
os problemas entre o proprietário e o 
locatário. Uma lei de inquilinato per
feita, redigida numa linguagem singe
la, desafogaria a Justiça de numero
sos problemas e litígios que a ela vão 
ter porque a sua simples aplicação 
pelas partes interessadas resolveria 
as questões entre o dono da casa e o 
inquilino. Sobre este assunto já tive 
inúmeras oportunidades de manifes
tar-me e, inclusive, colaborei na ela
boração deste projeto, que sempre 
sofre alterações que impedem a sua 
aprovação. É lamentável que esta lei 
não tenha sido aprovada e mais la
mentável ainda é que ela venha aten
der a interesses imediatistas que po
dem ser (ou talvez já estejam) incor
porados ao seu texto, prejudicando a 
resolução dos problemas que afligem 
esta área. 

LEMI - O Sr. acha que uma Lei de 
Desenvolvimento Urbano visando 
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regulamentar o crescimento urbano 
evitaria a especulação imobiliária? 

Caio Mário - É de muito bom pro
veito, sem dúvida, uma lei que venha 
disciplinar o desenvolvimento urba
no. O que está ocorrendo no País, e 
isto significa que o problema está 
ocorrendo tanto nas grandes cidades 
como nas pequenas e médias, é um 
crescimento acelerado, impulsiona
do pela migração rural. Verifica-se a 
cada dia que, talvez devido à mecani
zação do meio rural que dispensa 
grande parte da mão-de-obra. as cida
des crescem e a densidade de sua 
população aumenta. Isto provoca, 
então, por parte das empresas imobi
liárias, uma especulação constante 
que desatende às necessidades urba
nísticas. Para verificarmos a gravida
de do problema, basta apenas obser
var como se realiza o crescimento 
das cidades: ele se dá peja abertura 
de novos núcleos populacionais na 
sua periferia e, no centro, pelo cresci
mento vertical, com a construção de 
enormes edifícios. Isto provoca um 
desequilíbrio muito grande e trans
forma as cidades, que tinham todas 
as condições de proporcionar a seus 
habitantes condições de vida confor
táveis e Com perfeitos serviços de 

água e esgoto, em aglomerados urba
nos inabitáveis, deformando a fisio
nomia urbana e trazendo inúmeros 
malefícios. Uma lei que regule e dis
cipline o desenvolvimento urbano é 
de suma importância para o País e 
creio que resolverá ou pelo menos 
contribuirá para a resolução de nu
merosos e graves problemas que atin
gem as populações urbanas atual
mente. 

lEMI- Como especialista em Direi
to de Famílià, quais os prinCipais pro
blemas que encontra nesta área? 

Caio Mário - É uma área muito 
tumultuada em que os problemas são 
numerosíssimos. O que chama mais a 

. atenção do profissional são dois as
pectos que podemos salientar como 
problemas principais. Primeiro, uma 
espécie de falta de ajustamento entre 
os cônjuges. Tem-se a impressão que 
os casais se formam sem um comple
to amadurecimento, de tal maneira 
que por qualquer motivo, e em pouco 
tempo, os desajustes conjugais apa
recem e levam à dissolução da socie
dade conjugal. Outro aspecto deste 
problema, e que é mais grave, é o 
desrespeito aos menores, aos filhos. 
Hoje a situação dos filhos, nas famí
lias, difere muito daquilo que a tradi
ção cultivava no passado. A necessi
dade do trabalho leva, tanto o marido 
quanto a mulher, a exercerem ativi
dades profissionais fora do lar e de, 
por çonseguinte, se ausentarem de 
sua morada um certo número de ho
ras por dia, contribuindo para uma 
menor aproximação entre pais e fi
lhos. Por outro lado, estamos atra
vessando uma fase no mundo inteiro 
- o problema é universal- em que 
se verifica, mais do que nos outros 
tempos, um desajustamento muito 
grande entre as gerações. Em todas 
as épocas houve uma falta de conti
nuidade entre uma geração que cami
nha para o final e a geração que vem, 
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mas isso tem sido salutar, e é até útil, 
porque, no momento em que a nova 
geração viesse a p~nsar t9talmente ~ 
mesmo que a antenor, tenamos o anI-

u'lamento do progresso e completa 
is:agnação da vida social, cultural, 
política e econômica do Mundo. Este 
desajustamento atingiu, entretan!o, 
proporções mais graves e .as geraçoes 
mais novas são hoje maIS rebeldes; 
Há uma espécie de desafio que esta 
constantemente presente de que a fa
mília não constitui, para o~ filhos, 
aquele ambiente de .formaçao como 
se verificava antenormente. Tam
bém a vida atribulada d.as .grandes 
cidades, dos grandes edifícIOS, d.os 
apartamentos, leva ou conduz o JO-
vem a preencher suas horas d<: laze~ 
fora do lar e isto, cada vez maiS, v~ 
distanciando uma geração de outr~. ? 
a partir daí que. há aumento na cnml
nalidade juveml, aumento do sonsu-
mo de tóxicos e de um certo numero 
de problemas que são fruto destas 
circunstâncias. Nesse c~ntexto, a fa-
mília deixa de ser o ambIente em que 
os filhos se desenvolvem ~ amadure-
cem com idéias construtivas e com 
uma formação moral sólida. 

lEMi - O Divórcio, que:. este an? foi 
institucionalizado no PaiS, con~em a 
solução para os casos de desaJusta
mento conjugal? 

Caio Mári9 - Não. C? ~ivórcio ~ão é 
solução. E um remedlO p<l;ra situa-
ções que se rev~lam patologlcament~ 
e que não admItem form~s de conCI-
liação. O divórcio não e forma de 
resolver problema~; ele_ at~:; a~enas 
para remediar as sItuaçoes Ja c~adas 
pelo desajustamento entre mando e 

mulher. O exercício profissional.' nes
te terreno, é fonte constante de II!-for
maçõe~ novas para o)urista, pOIS. os 
casos de desajuste sao sempre dIfe
rentes. Antigamente, o remédio era? 
desquite, mas outras situações se cn
avam como as uniões livres, para as 
famílias que se constituíam sem ayos
sibilídade de legitimarem o seu VInCU

lo através de um nO'me: casamento. 
Só aí a Lei do Divórcio vem trazer 
uma solução para o problema .de ma
neira construtiva, porque velO com 
mais coragem e trouxe ~ma alternatI
va melhor que o desqUite. 
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