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Resumo 

Analise da a9ao politica das For9as Armadas brasileiras durante os 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte ( 1987-88). 0 objetivo e 

dcmonstrar como os militarcs alcan9aram uma cficaz combina9ao entre pressao 

(inclusive amea9as veladas de golpe) e negocia9ao parlamentar para proteger 

suas principais prcrrogativas institucionais. 

Entre I 987 e 1988, durante 20 meses tensos de trabalho, a 
Assembleia Nacional Constituinte (ANC) produziu a nova Carta Magna 
brasileira. Ponto focal dos embates politicos travados no Brasil no 
periodo e presumivel coroac;ao do processo de transic;ao democratica, 
ela foi o alvo natural da mobilizac;ao dos diferentes grupos de interesse 
- patroes e trabalhadores, capital nacional e extemo, lati fundiarios,
religiosos, mulheres, popula96es indigenas. 0 presente artigo busca
mostrar a a9ao de um grupo especial: as Forc;as Armadas . 0 adjetivo
"especial" se deve ao fato de que os militares haviam sido os dirigentes
da ditadura que a nova Constitui9ao aspirava a enterrar. Ainda retinham
muitos recursos de poder, que utilizaram com o intuito de manter
prerrogativas politicas. E, numa simbiose bastante notavel, foram a linha
de frente na defesa dos interesses do presidente civil Jose Samey, que
combatia a proposta de ado9ao do regime parlamentarista e pleiteava
um quinto ano de mandato.

Entre os varios temas tratados pela ANC que interessavam 
diretamente aos militares, o mais importante era a defini9ao de sua 
missao constitucional. Para defender seu ponto de vista nesse assunto 

e em varios outros, como a abrangencia da anistia aos servidores 
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publicos cassados, a competencia dos tribunais militares ou a
permanencia da obrigatoriedade do servi90 militar as For9as Armadas 
montaram uma articulada opera9ao de pressao . Ela incluia desde 

oficiais lobistas lotados no Congresso Nacional, responsaveis pelo 

corpo-a-corpo com os parlamentares, ate a intervcn9ao direta dos 
ministros militares, em reunioes privadas com constituint es ou 
advertencias publicas. Foi a eficiencia do esquema militar que levou
Samey a utiliza-lo na batalha que travou a respeito dos seus dois pontos
prioritarios na nova Carta. 

0 lobby das For9as Armadas, comandado pelo general Werlon 
Coaracy de Roure e constituido por mais 12 oficiais-generais das tres 
armas, recebeu uma assessoria inicial de parlamentares simpaticos as
demandas da corpora9ao, como Ricardo Fiuza e Jarbas Passarinho. Eles 

instruiram os lobistas sobre o funcionamento do Congresso e patrocinaram 
reunioes de militares com deputados e senadores (FSP, 20/6/88; JB, 22/ 
9/88). 1 No aliciamento dos parlamentares, foram utilizadas basicamente 

as conversas nos gabinetes ministeriais ou no Congresso, bem como 

declara96es vagamente amea9adoras divulgadas pela imprensa. Mas, 
quando julgavam necessario, as For9as Armadas nao hesitavam em usar
metodos comuns a outros lobistas, patrocinando pequenas mordomias, 
como a viagem de 37 constituintes (e os familiares de alguns deles) a 
Natal, com transporte e hospedagem custeados pela Aeronautica, sob o 

pretexto de visitar instala96es militares (FSP, 5/7/87). 
0 primciro obj eti vo das For9 as Armadas foi conquistado 

antes mesmo que os constituintes come9assem a discutir os principios 
a ser incluido s na nova Carta. Por decisao do pr esidente da 

Assembleia Nacional Constituinte (ANC), deputado Ulysses 
Guimaraes, o papel das For9as Armadas foi transferido para a 

Comissao da Organiza9ao Eleitoral, Partidaria e de Garantia das 
Institui96es. Segundo o entendimento do relator do regimento intemo 

da Constituinte, senador Fernando H enrique Cardoso, o tema deveria 

caber a Comissao de Organiza9ao do s Poder es e Sistema de 

Govemo. Essa era tambem a se9ao da Constitui9ao de 1967 que 
tratava do assunto (JBr, I 0/4/87). 

Dessa forma, em vez de estar submetida a Subcomissao do 

Poder Executivo, a questao militar foi destinada a Subcomissao de Defesa 
do Estado, da Sociedade e de sua Seguran9a. Nao se tratou de umu 
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A fun1;ao dos militares
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Por isso, o apego aos artigos 90 e 91 da Emen a n. .

Art 90. As For9as Armadas, constitu\das_ p�la_ Marinh�, p�lo 
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que pretensamente estivessem descumprindo a lei. Mas, como assinalou 
J. Quartim de Moraes ( 1985, p. 388), mesmo em sua acep9iio original,
o dispositivo e falacioso :

Primciro, por atribuir ao militar, cnquanto mcmbro de um corpo 
especial de funciona.rios, uma responsabilidadc quc e comum a todos 
os cidadiios, a saber, a de s6 agir dcntro da lei. Em scgundo lugar, 
porquc cstimula o mi Ii tar a cxcrccr uma atribuiyiio privativa de fun9ao 

judicia.ria, a sabcr,julgar da legalidade de uma dccisiio administrativa. 
Parecc-nos legal e legitimo quc o militar sc recuse a cumprir uma 

ordcm manifestamcnte ilegal e ilcgitima, mas cabera sempre a 
instanciajudiciaria compctcntc dccidir sc tcvc ra7iio em f37e-lo, isto 
c, se a ordcm cm qucstao era cfetivamcntc ilcgal c ilcgitima. 

Por fim, o texto da Emenda n.0 I destinava as For9as Armadas a 
"defesa da lei e da ordem", isto e, comprometia-as com missoes intemas 

de ca.rater mais propriamente policial. E o termo "ordem", no momento 

em que e co locado como entidade a parte da lei e, portanto, niio significa 

simplesmente a ordem legal, remete a um conceito abstrato que permite 

interpreta9oes variadas. lsso amplia o arbitrio das For9as Armadas, que 

estiio livres para agir, por exemplo, contra um presidente da Republica 

eleito legalmente, que aja estritamente dentro da lei, mas cujos objetivos e 

atos se oponham a "ordem" tal como entendida pelos militares. 
Outros 2 artigos e 11 paragrafos completavam a se9iio destinada 

a corpora9ao na Emenda n.0 I, dispondo sobre o servic;:o militar 
obrigat6rio, foro judicial especial, uso de uniformes, transferencia a 
reserva e acumula9ao de proventos. A manuten9ao de todo esse texto 
na nova Constituic;:ao foi objetivo das For9as Armadas ap6s o retomo 
do governo civil. Ja em seu discurso de posse, o ministro do Exercito, 
Leonidas Pires Gon9alves ( 1985, p. 171 ), pregou o respeito a "tradi9ao 
de quase um seculo" dos textos constitucionais republicanos. A sutileza 
com que os ministros militares deram seus primeiros passos levou um 
jomalista a escrever que eles emitiam "discretos sinais na direc;:ao do 
Congresso Nacional com o pedido" de que a Constituinte nao tocasse 

na sec;:ao referente as Fon;as Armadas (CB, 5/7/85). Em pouco tempo, 
os sinais deixariam de ser tao discretos e dificilmente poderiam ser 
descritos como um "pedido". 
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ouvidas -curvaram-se a tendencia dominante ou se calaram. No discurso 

militar, a funyao de proteger a lei e a ordem era uma tradiyao republicana 

(o chefe do Estado-Maior das Foryas Armadas (Emfa) almirante Jose
Maria do Amaral, chegou a to rcer a hist6ria e afirmar que o dispositivo 

vinha "desde a epoca do lmperio" [OESP, 6/6/86]) que nao poderia ser
rompida.

0 ministro Henrique Sab6ia, da Marinha, viu emocionalidade 

no anteprojeto que, segundo ele, fora prejudicado pelo medo de um 
' golpe mi Ii tar (FSP, 17 /6/86). Nas comemorayoes do dia do soldado, em 

1986, as ordens do dia lidas em varios pontos do Pais abordaram o 

processo constituinte. A do ministro Leonidas Pires Gonyalves frisava 

que "intoleriincias de concepyoes politico-sociais ainda sao capazes de 

fragmentar a sociedade e a democracia" ( OESP, 26/8/86). Mas foram 
evitados ataques diretos a comissao de estudos constitucionais. Esses 

foram desferidos por um de seus membros civis, o jurista Ney Prado, 
antigo membro do corpo permanente da ESG, que detectou 
"revanchismo" no capitulo destinado as Foryas Armadas (FSP, 11/7/86 
e 17/7/86).7 

0 documento Sugestoes das Forr;as Armadas sabre a

Constituir;iio, entregue a comissao de estudos constitucionais um mes 

ap6s a divulgayiio do texto do anteprojeto referente aos militares, 
enfatizou a questiio da defesa da lei e da ordem. Segundo o documento, 
"seria um grave equivoco omitir da Constituiyao o potencial das Foryas 

Armadas como instrumento da seguram;a intema", pois "privaria a 

nayao e sua representayao politica de um mecanismo de defesa da 
ordem constituida e legal, util em instiincias graves, e nao eliminaria a 

hip6tese de interveniencia militar niio controlada pelos poderes 

constitucionais". Chama a atenyao a timidez da rara autocritica : o 

documento reconhecia que a acusayao de "uso desmesurado" da 

atribuiyao de defesa da ordem intema "nos ultimos decenios e, de certa 
forma, em parte, verdadeira" (apud FSP, 11/7/86). 

Essa era uma das faces do discurso militar sobre a destinayao 

constitucional das Foryas Armadas. Era um esforyo de argumentayao 

voltado a provar que, de qualquer maneira, a manutenyao da missao de 

defesa intema era o melhor neg6cio para o poder civil. Em sintese, a 

argumentayao procurava demonstrar que militares golpistas e decididos 
a controlar a vida politica da nayao nem sequer olhariam para os textos 
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constitucionais: manter ou nao manter as funr;:oes de defesa da lei e da 
ordem seria uma decisao in6cua. Por outro lado, caso a Constituir;:ao 
lhes destinasse a missao exclusiva da defesa extema, os militares 
legalistas estariam de maos amarradas para defender o poder civil 
quando amear;:ado. Traumatizada com a experiencia do regime militar, 
a nar;:ao poderia descuidar da seguranr;:a e da estabil idade da democracia 
adquirida. 

Esse tipo de argumento, mais pragmatico e menos ideologizado, 
tambem esteve presente no livreto Temas constitucionais: subsidios,

distribuido pelo Ministerio do Exercito aos parlamentares logo ap6s a 
instalar;:ao da Assembleia Nacional Constituinte. A publicar;:ao 
enfatizava a presenr;:a tradicional das Forr;:as Armadas brasileiras "na 
Defesa Intema, por iniciativa do poder civil" (Exercito, 1987, p. 4). 0 
Duque de Caxias era lembrado como pacificador e unificador do 
lmperio; tambem eram citadas as campanhas de Canudos e do 
Contestado, na Republica, nas quais a presenr;:a do Exercito se fizera 
necessaria. Eram ressaltadas as peculiaridades do Estado federativo, 
onde a forr;:a militar destinada a defesa intema "nao podera, jamais, 
ser instituir;:ao dos Estados-Membros, sob pena de ficar em choque a 
supremacia da Uniao" (Exercito, 198, p. 5). 

Exemplos intemacionais - dos Estados Unidos, da Franr;:a, do 
Reino Unido e mesmo da "Polonia comunista", entao governada pelo 
general Jaruzelski - demonstravam que a missao de defesa interna era 
comum a todos os regimes politicos (Exercito, 1987, p. 5-6). Disputas 
entre os Estados federados, que exigiriam a interferencia pacificadora 
da Uniao, e a  necessidade de tropas federais para garantir eleir;:oes, em 
que as policias e os governos estaduais estariam na condir;:ao de partes 
interessadas, foram os dois exemplos mais utilizados ao longo dos debates 
pelos defensores da missao de seguranr;:a interna. 

0 mesmo livreto mostrava a contraface do discurso militar: a 
defesa da legitimidade da intervenr;:ao politica castrense. Ele afirmava 
que "as Forr;:as Armadas jamais tomaram, isoladas, a iniciativa de 
empregar o seu poder, utilizando-se de uma suposta autonomia, mas 
quando o fizeram foi atendendo as aspirar;:oes do povo, com ele se 
ombreando em todos os momentos decisivos da vida nacional". E uma 
citar;:ao do general Leonidas completava: "N6s, militares, nunca fomos 
intrusos na Hist6ria do Brasil, mas, sim, instrumentos da vontade 
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nacional" (Exercito, 1987, p. 6). 8 Outras declarar;:oes semelhantes ou 
mesmo claramente amear;:adoras foram dadas pelos ministros militares 
ao longo da Constituinte. 

A combinar;:ao de argumento e amear;:a era potencialmente 
p�dcrosa para moldar as decisoes da ANC. Muitos parlamentares, que 
aJudavam a escrever uma Constituir;:ao sem acreditar na eficacia de 
disposi�i�os c�nsti�u�ionais, estariam inclinados a aceitar que a proibir;:ao 
�a part1c1par;:ao m1l1tar na politica intema de fato nao teria nenhuma 
repercussao junto a Forr;:as Armadas que estivessem dispostas a intervir. 
Por o��? !ado, ja que elas se irritavam tanto, nao custaria nada garantir a 
tranqu1ltdade do processo constituinte fazendo-lhes mais essa vontade
que, pelo raciocinio anterior, era mesmo in6cua. O mecanismo era o mesmo 
que atuava em todas as decisoes do governo civil: qualquer pequeno avanr;:o 
era logo assombrado pelo fantasma de um completo retrocesso. 

0 anteprojeto da comissao presidida por Afonso Arinos acabou 
nao sendo entregue a Constituinte - a formar;:ao da "comissao de 
notaveis" havia sido bombardeada pela esquerda, que a julgara 
cons�rvadora, mas foi a direita que rejeitou o resultado de seus esforr;:os, 
co�stderado avanr;:ado em excesso. Na comissao, a redar;:ao final do 
art1go �obre _a_ missao das Forr;:as Armadas terminou por incorporar as
sugestoes m1lttares de presenr;:a em conflitos intemos mas frisando a 
subordinar;:ao ao poder civil: "As Forr;:as Armada; destinam-se a 
ass�g_u�ar a independencia e a soberania do pais, a integridade do seu
temtono, os �oderes constitucionais e, por iniciativa expressa destes, 
nos casos estntos da lei, a ordem constitucional".9 

0 Exercito nao se limitou a apresentar argumentos e subsidios 
a favor de suas posir;:oes; elaborou tambem seu pr6prio projeto: 

As Fon;:as Annadas, constituidas pela Marinha, pelo Exercito e 
pela Aeronautica, siio instituii;:oes nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob 
a autoridade suprema do presidente da Republica. 
As Fon;as Armadas destinam-se a defesa da Patria e a garantia 
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 
Paragrafo unico: Cabe ao Presidente da Republica a direi;:iio da 
politica de guerra ea escolha dos Comandantes-Chefes (Exercito, 
1987,p.3). 
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A ressalva a autoridade do presidente da Republica, expressa 
na formula "dentro dos limites da lei", nao constava do texto. Assim, a 
situai;:ao ja era diferente do inicio de 1986, quando os militares pregavam 
a manuten<;:ao pura e simples do texto da Emenda n.0 I e a  comissao de 
estudos constitucionais extirpava qualquer referencia a "ordem". Os 
dois lados haviam caminhado em direi;:ao da conciliai;:ao, embora nao 
tivessem chegado a ela. 

Os textos sugeridos pela comissao de notaveis e pelo Ministerio 
do Exercito balizaram os debates na Constituinte. A grande polemica 
ficou sendo o mecanismo de convocai;:ao da fori;:a militar para a garantia 
da lei e da ordem. 0 projeto do Exercito permitia uma ai;:ao por vontade 
pr6pria, toda vez que as Fori;:as Armadas julgassem ameai;:ados os 
poderes constitucionais, a lei e a  ordem. A comissao remetia a definii;:ao 
dessas amea9as para a legisla,;:ao ordinaria e sugeria, ao falar em 
"iniciativa expressa destes [poderes]", que a convocai;:ao deveria ser 
referendada pelos tres poderes da Republica. A principal oposii;:ao a
ideia do referendo do Congresso Nacional para a utilizai;:ao intema dos 
mi Ii tares vinha da fori;:a terrestre. Na Marinha e na Aeronautica ha via, 
com maior ou menor peso, setores simpaticos ao mecanismo, ou que ao 
menos o aceitavam. 

Entre os al iados civis da proposta do Exercito estavam, 
sobretudo, o presidente Sarney e o ministro da Justi,;:a, Paulo 
Brossard. Mas tambem se expressaram publicamente o presidente 
da ANC, deputado Ulysses Guimaraes, o presidente da Comissao 
de Organizai;:ao Eleitoral, Partidaria e de Defesa das Institui,;:oes, 
senador Jarbas Passarinho, e mesmo o cardeal Eugenio Salles. As 
industrias de annamentos tambem emprestaram seu apoio (CB, 11/
6/86 e 26/3/87; OESP, I 1/6/86 e 25/1/87; JBr, 27/11/86; FSP, 11/2/ 
87; OG, 22/4/87). 

Varios representantes das Fori;:as Armadas foram ouvidos 
na Subcomissao de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 
Segurani;:a. Um grupo de professores da ESG foi a ANC explicar a 
doutrina da escola, a qual procuraram dar um verniz democratico. 
Assim, Ubiratan Borges de Medeiros, do corpo permanente, explicou 
que a ESG "verifica" os Objetivos Nacionais Permanentes, mas e o 
povo que os "deseja" (ANCID, 18/7/87). 10 Roberto Cavalcante de 
Albuquerque, da divisao de pesquisa e doutrina, acrescentou que a 
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escola "identifica", nao "estabelece", tais objetivos (idem). Ninguem 
explicou o mecanismo que leva o "desejo" (do povo) a "identifica,;:ao" 
(da ESG). Mas o tema central foi a questao da "defesa intema", 
que ficou a cargo de Pedro Figueiredo, tambem do corpo permanente 
da ESG. 

Ele enfatizou que "niio ha dispositivo que impe<;a uma revolw;:iio" 
(idem) e que, portanto, qualquer tentativa de impedir golpes de 
estado atraves da tetra da Constitui<;iio seria inutil. Por outro lado, 
deu conteudo substantivo a missiio de seguran<;a interna, 
apontando nela um fator conservador "contra a 'atua<;iio de 
agentes organizados com vistas a subversiio da ordem social"' 
(idem). De resto, a presen<;a militar na repressiio e intimida<;iio ao 
movimento operario seria suficiente para comprovar a eficicncia 
da seguranr;a intema. Era a demonstra9iio da funcionalidade da 
tutela referida por A. Przeworski. Ao mesmo tempo, as Forr;as 
Armadas gostavam de se apresentar como transcendentes aos 
conflitos sociais; segundo a expressiio do ministro Leonidas, elas 
siio "apoliticas" e por isso podem ser usadas para "por a casa em 
ordem" ( CB, 13/ 1 /87). 

0 relat6rio do deputado Ricardo Fiuza reproduziu praticamente 
sem altera9oes o texto apresentado pelo Exercito. As emendas propostas 
pelos representantes da esquerda na subcomissao, os deputados Jose 
Genoino (Partido dos Trabalhadores, PT, de S. Paulo) e Lysaneas Maciel 
(Partido Democratico Trabalhista, PDT, do Rio de Janeiro, suplente, na 
subcomissao, de Cesar Maia), foram invariavelmente derrotadas, quase 
sempre por 18 votos contra 2. Uma emenda do presidente da 
subcomissao, o delegado de policia Jose Tavares (PMDB-PR), 
estabelecendo o texto da comissao de notaveis - defesa dos "poderes 
constitucionais e, por iniciativa expressa destes, nos casos estritos da 
lei, a ordem constitucional" - tambem foi vencida (ANC/D, 5/8/87).11 

Em relai;:ao a proposta do Exercito, o texto aprovado na subcomissao 
acrescentou apenas um paragrafo, prevendo que "Lei Complementar, 
de iniciativa do Presidente da Republica, estabelecera as nonnas gerais 
a serem adotadas na organiza,;:ao, no preparo e no emprego das For,;:as 
Armadas" (ANC, 1987a, p. 85). 
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A Comissiio de Organiza9iio Eleitoral, Partidaria e de Garantia 

das Institui9oes manteve o texto da subcomissiio relativo a organiza9iio 

e a destina9iio das For9as Armadas. Foi apenas omitido que a lei 

complementar sobre o tema deveria ser de iniciativa do Poder Executivo 

(ANC, 1987b, p. 152). Os militares gostaram do resultado. Para o 

ministro Octavio Moreira Lima, ele provava que "ha certos pontos que 

ja estao cristalizados no pensamento do povo brasileiro e niio adianta 

querer mudar. Assim e com o monop61io da Petrobras sobre a explora9iio 

e refino do petr61eo e com o papel constitucional das For9as Armadas 
na defesa interna e externa. Sao questoes que fazem parte da tradi9iio 

e da vida do povo brasileiro" ( OESP, 21  /6/87). 

O texto da comissao de estudos constitucionais ressurgiu no 

final de agosto de 1987, no substitutivo apresentado pelo relator da 

Comissao de Sistematiza9ao, deputado Bernardo Cabral. Um dos 

interlocutores de Leonidas Pires Gon9alves na Constituinte, Cabral havia 

apresentado seu primeiro projeto para o ministro, que andava incomodado 

com a anistia aos militares cassados. Nessa versao inicial, a parte 

referente a destina9ao das For9as Armadas reproduzia o projeto da 

comissao tematica da ANC, isto e, "a defesa da Patria e a  garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem". Posteriormente, porem, o 

deputado se curvou a pressoes da esquerda. Eliminou a referencia a lei 

e a ordem e colocou em seu lugar uma reda9ao semelhante a da 

comissao de notaveis, prevendo que as For9as Armadas garantiriam a 

ordem constitucional por iniciativa expressa dos poderes. Ficou de fora 

a men9ao aos "casos estritos da lei". 

O general Leonidas reagiu com um discurso violento ao fim da 

reuniao ministerial de 27 de agosto, quando criticou todo o trabalho da 
Constituinte. Depois, interpelou o senador Fernando Henrique Cardoso, 

revelando o motivo principal de sua irrita9ao: "Qual e a  nossa fun9ao, 

senador? Ficamos sem fun9ao" ( Veja, 2/9/87). A crise durou ate meados 

de setembro, quando o ministro do Exercito teve acesso previo ao texto 

do segundo substitutivo do relator Bernardo Cabral (Jornal da Tarde, 

16/9/87). Os recados endere9ados a ANC partiram ate da parada do 7 

de setembro. Em Brasilia, desfilou o grupamento de repressao de 

tumultos de rua e combate antiterror. 0 locutor da Empresa Brasileira 

de Noticias acentuava que parte da tropa estava adestrada para missoes 

de defesa interna (OESP, 9/9/87). 
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A proposta do segundo substitutivo de Bernardo Cabral, vitoriosa 

na Comissao de Sistematiza9iio, terrninou sendo adotada praticamente 

na integra pelo plenario da Constituinte. 0 texto da Constitui9ao de 

1988 apresenta diferen9as importantes em rela9iio aquele que vigorava, 

da Constitui9iio de 1967 modificada pela Emenda n.0 I. Mas o essencial, 

a capacidade de interven9iio militar na vida politica do Pais, permanece: 

Art. 142. As Foryas Armadas, constituldas pela Marinha, pelo 

Excrcito e pela Aeronautica, siio instituiyoes nacionais pennanentes 

e rcgulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, 

sob a autoridade suprema do Presidente da Republica, e destinam

se a dcfesa da Patria, a garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualqucr destes, da lei e da ordem. 

§ 1.0 Lei complemcntar estabelecera as nonnas gerais a serem

adotadas na organiza�iio, no preparo e no emprego das Foryas

Annadas. 12 

Prosseguiu o estatuto de permanencia, que nao chegou a ser 

questionado por nenhum dos projetos de Constitui9iio discutidos na ANC. 

Caiu a referencia a "obediencia dentro dos limites da lei", que os pr6prios 

militares logo abandonaram, por exccssiva. Ela s6 permaneceu - por 

inadvertencia- no projeto apresentado ao PT pelo jurista Fabio Konder 

Comparato, o mais explicitamente voltado a evitar a interven9iio militar 

na politica (Comparato, 1986, p. 131 ). A possibilidade de utiliza9ao das 

For9as Armadas para conter disturbios internos, ausente apenas da 

reda9iio inicial do projeto da comissao de estudos constitucionais, tambem 

nao foi objeto de polemica. 0 aspecto central da questao - com que 

objetivos as For9as Armadas podem ser acionadas, e por deterrnina9ao 

de quern - tambem e o principal problema da solu9ao encontrada pela 

Constituinte. 

Primeiro, porque da as For9as Armadas a prerrogativa de 

garantir a lei e a  ordem. lsso implica, como observou R. Aguiar a respeito 

da Constitui9ao de 1934, que "lei e ordem sao realidades diferentes e 
separadas. Nao mais a ordem da lei, mas a ordem que esta para alem 

da lei" (Aguiar, 1986, p. 23). Conceito abstrato, a "ordem" e fruto de 

uma visiio de mundo. Nao cabe a ninguem impor uma "ordem", no 

regime democratico, exceto quando essa se restringe ao ordl'lli11111·11111 
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legal. A f6rmula altemativa, que substituia "lei e ordem" pela cxpressao 

"ordem constitucional", era mais feliz. Ela limilava o espac;:o de arbitrio 

dos militares, ja que o adjetivo "constitucional" dava a ordem um 

conteudo concreto que o termo "ordem", tout court, nao tern. 

Em segundo lugar, o emprego das Forc;:as Annadas pode ser 
decisao de qualquer um dos poderes constitucionais. Soluc;:ao infeliz, 

que coloca os militares na posic;:ao de arbitros em qualquer disputa entre 

os poderes civis. A proposta de Constituic;:ao apresentada pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) encontrou f6rmula mais acertada, prevendo 

solicitac;:ao do prcsidente da Republica e autorizac;:ao do Congresso 

Nacional (PCB, 1986, p. 74). 0 projeto da comissao de estudos 

constitucionais, que falava em iniciativa expressa dos poderes, tambem 

sugere, embora nao explicite, um concertamento previo. Alem disso, a 

amplitude do texto aprovado prevendo a iniciativa de qualquer dos 

poderes permite a interpretac;:ao de que representantes locais dos tres 

poderes podem tomar a decisao de convocar as Forc;:as Armadas. Como 

logo iria acontecer, alias, em Volta Redonda. 13 

Logo ap6s a aprovac;:ao do texto, o general Leonidas Pires 

Gonc;:alves afirmou que o papel constitucional das Forc;:as Armadas nao 

precisava de legislac;:ao complementar, pois estava "bem claro". Na 

verdade, a ambiguidade do texto amplia o espac;:o de arbitrio dos militares. 

0 paragrafo primeiro do artigo 142, que o ministro do Exercito 

propositalmente ignorou, previa a aprovac;:ao de lei complementar. 

Justamente a lei que, normatizando o emprego das Forc;:as Armadas, 

definiria quern autoriza a ac;:ao militar e da conteudo substantivo a 

expressao "lei e ordem". 

Evidentemente, nao se deve superestimar a importancia do texto 

da Constituic;:ao na prevenc;:ao de eventuais agitac;:oes militares. Mas 

erram aqueles que, inversamente, consideram bizantina a discussao sobre 

as func;:oes constitucionais das Forc;:as Armadas. Nao se trata de advertir, 

como na anedota, que "ficam proibidos os golpes de Estado", mas de 

firmar a vontade da nac;:ao quanto a seus corpos armados. Como 

assinalou E. C. Coelho (1985, p. 375-6), a sociedade deve exigir dos 

militares que se restrinjam as suas atividades profissionais, por pouco 

realista que seja, justamente para demonstrar essa vontade. Ou, nas 

palavras de R. Dreifuss ( 1986, p. 184): 
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0 vicio da ruptura institucional e da violcncia contra a cidadania 

desarmada nao podc ser encarado como "<lever de conscicncia" e 

ato politico lcgitimo, a ser desfechado em circunstancias 

"cxcepcionais". Deve haver um questionamento radical do direito 

autoconccdido de interven9ao. 0 golpc de cstado dcvc ser 

encarado como uma monstruosidadc politica e nao avaliado pela 

sua oportunidade, como aconteccu em rclai;ao a 1964. 

Uma redac;:ao que nao abra brechas para a intervenc;:ao militar 

autonoma tera, quando menos, um efeito moral inibidor. Tende tambem a 

ampliar o custo de golpes fracassados, uma vez que permite a punic;:ao 

dos conspiradores. Um texto permissivo, ao contrario, pode empurrar 

oficiais legalistas em direc;:ao a articulac;:oes conspirat6rias, uma vez que 

elas estariam constitucionalmente justificadas. A tradic;:ao fonnalista das 

Forc;:as Armadas brasileiras, que procuraram traduzir em diplomas legais 

mesmo seus atos mais arbitrarios, enfatiza a importancia da questao. 

0 Ministerio da Defesa 

A possibilidade de criac;:ao de um ministerio unico da Defesa, 

que suprimiria a representac;:ao ministerial das tres forc;:as singulares, 

tambem foi encarada com preocupac;:ao pelos militares. Uma questao 

administrativa como a divisao ministerial nao e propriamente um tema 

para a Constituic;:ao. No entanto, preocupados com a excessiva influencia 

conferida aos militares pelas tres pastas que possuiam (alem do Servic;:o 

Nacional de Inforrnac;:oes, SNI, do Emfa e do Gabinete Mi Ii tar, tambem 

com status de primeiro escalao), setores da esquerda patrocinaram a 

proposta de incluir no texto constitucional uma clausula determinando 

que os assuntos relacionados a defesa nacional seriam dirigidos por u·m 

unico ministerio. As Forc;:as Armadas argumentaram contra o Ministerio 

da Defesa e defenderam a manutenc;:ao da omissao constitucional. 

0 que estava em jogo era, novamente, o potencial de autoridade 

e influencia das Forc;:as Armadas. Os te6ricos das relac;:oes civis

militares se dividem quanto ao tema. De acordo com S. P. Huntington 

( 1985, p. 243), a criac;:ao do ministerio da Defesa ampliaria esse potencial: 

"Se o corpo de oficiais esta dividido originalmente em elementos de 
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terra, mar e ar e posteriormente se unifica sob a liderarn;a de um t'.mico 
comandante em chefe e um estado maior conjunto, esta mudanc;:a 
tendera a incrementar sua autoridade frente a outras instituic;:oes 
estatais". Mas a discussao esta ancorada na realidade estadunidense, 
na qual a interferencia militar se da principalmente atraves da atuac;:ao 
de lobbies fardados. Analisando a situac;:ao das Forc;:as Armadas nos 
Estados Unidos do p6s-guerras, Huntington ( 1964, p. 184) afirma: 

A controversia civil-militar foi substituida pela controversia cntrc 
servi90 e servi90, c tomou-se um aspecto chave na manuten9ao 
do controlc civil[ ... ) 0 conflito potencial entre as For9as Armadas, 
o Departamento de Estado e a  Comissao Or9amentaria foi desviado
para o conflito entre os scrvi9os. Com cfeito a rivalidade entre os
servi9os permitiu as entidades civis escolhcr como quisessem.

A tese e contestada por muitos autores, inclusive M. Janowitz, 
para quern a rivalidade entre os diferentes servic;:os militares faz com 
que cada urn deles procure se expandir rurno ao mundo civil, ampliando 
assim o poder das Forc;:as Armadas em seu conj unto (Janowitz, 1967, p. 
338-41 ). 

De forma semelhante a Huntington, B. Abrahamsson considera 
que os recursos politicos das Forc;:as Armadas diminuern a rnedida que 
aumentam a rivalidade e o faccionalismo entre os diversos servic;:os 
militares. Mas acrescenta uma ressalva importante: "Deve se notar, no 
entanto, que urna decisao govemamental em favor de um servic;:o 
particular, causando conflito entre os servic;:os, pode aumentar a 
probabilidade de um envolvimento direto dos militares na politica. Mas 
isto seria devido a um aumento de motiva<;oo por parte dos servic;:os 
menos privilegiados" (Abrahamsson, 1972, p. 141-2). Assim, a unidade 
da instituic;ao contribui para aumentar seus recursos, mas e a divisao 
que favorece a rnotivac;:ao para intervir. 

Esse referencial te6rico tern pouca utilidade para o debate 
brasileiro ocorrido durante a ANC, por causa de uma diferern;:a de base: 
ele se refere a uma situac;:ao de controle civil sobre as Forc;:as Armadas, 
em que elas agem como grupos de pressao direcionados a obter maiores 
vantagens do Congresso e do Executivo, que sao os espac;os de poder. 
No nosso caso, havia, durante o govemo Samey, uma supremacia civil 
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de direito, mas fortes elementos de uma tutela militar de fato. A criac;ao 
do Ministerio da Defesa visaria restringir a representac;:ao corporativa 
dos rnilitares no primeiro escalao govemarnental. Sern se vincular a 
nenhuma das tres armas em particular, o ministro da Defesa poderia 
ser rnais lea! ao govemo civil. 

Foi o presidente Castelo Branco quern mais se empenhou pela 
uni ficac;:ao dos ministerios mi Ii tares. 0 Emfa, por ele criado, deveria ser 
o embriao do Ministerio da Defesa. Depois, a ideia - que sofreu forte
resistencia corporativa - foi abandonada. Tancredo Neves, em sua
primeira entrevista como presidente eleito, admitiu que a proposta era
uma "velha aspirac;ao" e creditou-a ao "saudoso" Castelo Branco, mas
descartou a ideia para um futuro pr6ximo: "Nao creio que ainda haja,
entre as nossas Forc;:as Armadas, uma preparac;:ao tecnica e politica
adequada para que n6s possamos de imediato criar o ministerio da
Seguranc;a Nacional" (FSP, 18/1 /85). A concessiio a sensibilidade militar
chega ate o nome do ministerio que niio seria criado.

Durante a Nova Republica, o Ministerio da Defesa se tomou 
urna especie de tabu. Um capitao-de-mar-e-guerra chegou a ser punido 
disciplinarmente por defende-lo num artigo (FSP, 17/5/87). Uma voz 
discordante foi a do primeiro chefe do Emfa no govemo Sarney, almirante 
Jose Maria do Amaral, que articulou nos meios politicos a transformac;ao 
do Emfa em Ministerio da Defesa. Segundo foi divulgado, o almirante 
esperava, com isso, se tomar o ministro das tres armas (CB, 31/12/86). 

Em geral, os militares procuraram mostrar que o ministerio unico 
traria o efeito inverso ao desejado, ampliando a autonomia das Forc;:as 
Armadas. Para o almirante Mario Cesar Flores, os ministros das armas 
singulares seriam transformados em comandantes gerais "sem 
compromissos de governo [ ... ], o que poderia facilitar uma ac;:ao 

independente, nao desejada" (J B, 23/ 1 /86). Da mes ma forma, 0 
Ministerio do Exercito ( 1987, p. I 0) observou que "o acesso dos Ministros 
Militares ao Presidente da Republica e um caminho de duas direc;:oes: 
se eles tratam diretamente com o Presidente sobre os assuntos da Fon;:a 
sao, por outro lado, igualmente, influenciados por ele". Tambem buscou 
demonstrar que a integrac;:ao das Forc;:as Armadas niio aumentaria corn 
a unificac;:ao dos ministerios (Exercito, 1987, p. 7-8). 

Veio do almirante Sergio Tasso Vasques de Aquino. q11c li,l011 

em nome do Emfa na 13• reuniao da Subcomissao de l>t'l,·,11 tl11 I nr Hitt 
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da Sociedade e de sua Seguran9a, a formula9ao mais explicita da 
oposi9ao militar ao Ministerio da Defesa. Depois de criticar a proposta 
do ponto de vista administrativo - eta seria centralizadora e 
concentradora de poder-, o almirante abordou o aspecto propriamente 
politico da questao: 

O que realmente se obtcria com tal cria9ao seria o rebaixamento 
dos comandos da Marin ha, do Exercito e da For9a Acrea da posi9ao 
de ministro para um escalao inferior, no qual veriam reduzida a sua 
capacidadc de influir cm assuntos nao especi ficamente militares -
politicos e administrativos. Nas situa9oes de normalidade 
institucional, isto nao seria um mal evidentc; infelizmente, porem, 
a normalidade institucional nao e algo que se caracterize como 
estado permanente e garantido, principalmentc em sociedades nao 
suficientemente desenvolvidas (ANCID, 24/7/87). 14 

A proposta de uni lica9ao dos ministerio militares jamais chegou a 
ser incluida em algum dos anteprojetos surgidos na ANC. A emenda do 
deputado Jose Genoino foi derrotada na subcomissao - mais uma vez por 
18 votos contra 2 -e na comissao tematica. A tensao a respeito da proposta, 
no entanto, acabaria delinhando. Mais de dez anos depois, em 1999, o 
Ministerio da Defesa seria enfim criado (e um civil nomeado para ocupa
lo ), com pouca discussao sobre o ass unto e reduzida resistencia militar .. 

Militares cassados 

A anistia aos militares cassados pelos atos de exce9ao inquietou 
as For9as Armadas desde o inicio da Nova Republica. A emenda 
constitucional que convocou a Constituinte, aprovada em novembro de 
1985, tambem tratou da anistia politica aos servidores publicos. 0 que 
mais preocupou as For9as Armadas foi a possibilidade de reintegra9�io 
a tropa dos punidos pelo golpe de 1964, proposta pelo deputado Jorge 
Uequed (PMDB). Enquanto o assunto ainda era discutido no Congresso, 
um tribunal federal no Rio Grande do Sul se antecipou e reintegrou um 
tenente e quatro sargentos. A decisao nao chegou a ser cumprida, gra9as 
a um recurso da Uniao (OG, 26/9/85). 
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Para os ministros militares, o ideal era manter a anistia nos 
limites da concedida pela pr6pria ditadura em 1979, isto e, com a 
transferencia imediata dos cassados para a reserva, nos postos que 
possuiam quando foram excluidos da corpora9ao. Nao poderia haver 
reintegra9ao a ativa. 0 pagamento de vencimentos atrasados era rotulado 
de inexeqiiivel, dada a situa9ao financeira das For9as Armadas. A 
promo9ao dos cassados as patentes que alcan9ariam caso tivessem 

, permanecido no servi90 ativo era considerada impr6pria, uma vez que
eles nao teriam cumprido os cursos requeridos para alcan9ar as novas 
gradua96es. 

A Emenda n.0 26 (a Constitui9ao de 1967), aprovada em 27 de 
novembro de 1985, atendeu a maior parte dessas reivindica96es. Seu 
artigo 4.0 concedeu anistia "a todos os servidores publicos civis da 
Administra9ao direta e indireta e militares, punidos por atos de exce9ao, 
institucionais ou complementares". Eram beneficiados os punidos e 
processados entre 2 de setembro de 1961, data da anistia decretada 
ap6s a crise da renuncia de Janio Quadros, e 15 de agosto de I 979. o
paragrafo 5.0 vedou explicitamente qualquer forma de remunera9ao 
retroativa. 0 paragrafo 4.0 tomou "iniciativa, competencia e criterio" 
exclusivos da administra9ao publica "readmitir ou reverter ao servi90 
ativo o servidor publico anistiado". Nenhum ministerio militar utilizou 
essa prerrogativa. A unica derrota ocorreu no paragrafo 3.0

, que 
concedeu, na aposentadoria ou na reserva, as promo96es que os 
anistiados mereceriam caso estivessem no servi90 ativo. 

Os ministros militares utilizaram argumentos tecnicos contra a 
reintegra9ao. Os pra9as, suboficiais e oficiais cassados estariam 
desatualizados, precisariam de um tempo muito grande para se adaptar 
a nova organiza9ao das For9as Armadas e aos novos equipamentos. 
De forma mais reservada, a cupula castrense manifestou sua insatisfa9ao 
com a possibilidade de ressurgirem os conflitos politicos internos que os 
expurgos p6s-64 haviam varrido. Ela considerava inadmissivel o retomo 
das polemicas entre nacionalistas e "entreguistas", conservadores e 
reformistas, que haviam marcado a a9ao politica militar nos anos 50 e 
come90 dos 60. Seria um recuo em rela9ao a relativamente tranqiiila 
hegemonia da doutrina da ESG conseguida depois. E claro que, para 
politicos democraticos, a presen9a de For9as Armadas mcn1111 
monoliticas nao seria necessariamente um mal. 
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Na verdade, o impacto pratico da anistia seria mini mo. Estimava
se que entre 10 e 20 militares cassados poderiam voltar realmente a
tropa. Os restantes estavam mortos, doentes, muito velhos ou 
plenamente integrados a vida civil ( OESP, 11 / I 0/85). A dimenslio 
simb61ica da anistia era a mais importante. Ela poderia representar uma 
repara<;:lio aos punidos pelos atos de exce9lio e, portanto, a admisslio 
de que houvera injusti9a. Nada mais inaceitavel para uma corpora9lio 
que recusava qualquer revislio do periodo p6s-64. 

Essa faceta do discurso militar surgiu claramente quando o capitulo 
das disposi9oes transit6rias da nova Constitui9lio rcssuscitou a discusslio 
sobre a anistia. Para o ministro da Marinha, almirantc I lenrique Sab6ia, a 
anistia era "prejudicial aos pontos basilares de nossa institui930: a hierarquia 
e a disciplina" (OESP, 28/6/87). Para Leonidas Pires Gon9alves, os 
cassados nlio teriam "direito nenhum" (FSP, 6/6/88). Um relat6rio da 
assessoria parlamentar do Emfa foi ainda mais explicito: a promo9iio 
automatica para os punidos seria "um tratamento privilegiado para quern 
cometeu deslizes, em compara9lio aos que nlio cometeram ato algum" 
(cit. in OESP, 21/6/87). Faltou dizer que o "deslize" era, muitas vezes, a 
defesa da legalidade e a recusa a participar de atos arbitrarios. 

A emocionalidade com que foi tratada a questlio da anistia levou 
a exageros. A defesa da reintegra9ao dos militares cassados, feita em 
rede nacional de radio e TV pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), 
recebeu uma resposta desproporcional do Noticiario do Exercito. Um 
editorial do boletim classificou o programa do PSB como uma 
provoca9ao voltada a "acender rancores vingativos". E alertou: "O 
Exercito repudia as audaciosas agressoes e denuncia o intuito impatri6tico 
do programa politico que insidiosamente foi levado aos !ares da pacifica 
familia brasileira" (cit. in Veja, 14/10/87). No momento em que a tese 
da anistia ampla, com reintegra9ao e pagamento de atrasados, parecia 
ser vitoriosa, o ministro do Exercito nao relutou em afinnar de publico 
que nao iria cumprir as decisoes da Constituinte (Veja, 29/7/87). 

A possibilidade de indeniza9ao aos cassados preocupava em 
especial a Marinha. Ela beneficiaria 1731 militares vinculados a for9a 
naval (contra menos de mil nas duas outras armas em conjunto), entre 
eles 1509 marinheiros esquecidos pela anistia de 1979 e pela Emenda 
Constitucional n. 0 26. Os marinheiros foram atingidos por atos 
administrativos, enquanto o texto das anistias abrangia apenas atos 
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institucionais ou complementares (JB, 28/8/87; Veja, 29/7/87). Tambem 
preocupava as For9as Armadas a perspectiva de uma devassa nos 
arquivos do regime militar, em especial nas atas secretas das reunioes 
do Conselho de Seguran9a Nacional, sob o pretexto de revisar as 
puni9oes (JB, 6/6/88). 

. 
Ap6s negocia9oes, o texto aprovado acabou seguindo, em linhas 

�era,�, a Emenda Constitucional n.0 26. Nern a reintegra9lio nem a
mdeniza9ao pelos anos de inatividade foram aprovadas. Os marinheiros 
pennaneceram excluidos da anistia: 

Art. 8. 0 E conccdida anistia aos que, no periodo de 18 de setembro 
de 1946 ate a data da promulgaviio da Constituivao, foram atingidos, 
em decorrencia de motivavao exclusivamente politica, por atos de 
exccvao, institucionais ou complementares, aos que foram 
abrangidos pelo Decreto Legislativo n.0 18, de 15 de dezembro de 
1961, c aos atingidos pclo Deere to-Lei n. 0 864, de 12 de setcmbro 
de 1969, asscguradas as promovoes, na inatividadc, ao cargo, 
emprego, posto ou graduavao a que teriam dircito se cstivesscm 
em servivo ativo, obedccidos os prazos de permanencia cm 
atividadc previstos nas leis e regulamentos vigcntes, respeitadas 
as caractcristicas e peculiaridades das carrciras dos scrvidores 
publicos civis e militares e observados os respectivos regimes 
juridicos. 
§ I O O disposto ncste artigo somente gerara cfeitos financeiros a 
partir da promulgayiio da Constituivao, vedada a remuneravao de 
qualqucr cspecic cm caratcr rctroativo. 

A referencia a "motiva9lio exclusivamente politica" retirava 
da a�istia militares punidos nlio por atos de exce9lio, mas por faltas
prev1stas nos regulamentos disciplinares. As disposi9oes transit6rias da 
Constitui9ao previram repara9lio economica apenas aos oficiais 
aviadores cassados que, em conseqiiencia de portarias reservadas do 
Ministerio da Aeronautica, foram impedidos de exercer sua profisslio 
na avia9lio civil (Art. 8.0 § 3.0

) e aqueles cujos atos punitivos foram
"eivados de vicio grave" (Art. 9.0

). Foram os atos baixados durante a 
enfennidade de Costa e Silva, nos quais a assinatura do presidente foi 
falsificada. Ao estabelecer duas classes de anistiados, a ANC terminou 
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por referendar a maior parte das punic;oes determinadas pela ditadura 

todas aquelas cujo unico "vicio grave" era a falta de legitimidade dos 

govemantes militares que as decretavam. 

Servi�o militar obrigatorio 

O texto da Constituic;ao referente ao servic;o militar 

obrigat6rio tambem representou uma vit6ria, embora nao absoluta, 

das Forc;as Armadas. Elas propunham a manutenc;ao da redac;ao da 

Emenda n.0 I, que tomavam obrigat6rios nao apenas o servic;o militar 

como "outros encargos necessarios a seguranc;a nacional", nao 

especificados. Eram dispensados mulheres e eclesiasticos, em tempo 

de paz. 0 livreto distribuido pelo Exercito aos constituintes pregava 

a manutenc;ao desse texto. Ele citava as cartas constitucionais de 

varios paises, destacando a China continental e a Uniao Sovietica 

que, pretensamente, seriam os modelos dos opositores das Forc;;as 

Armadas. 0 servi90 voluntario adotado dos Estados Unidos servia 

de contra-exemplo, dado o seu alto custo, impraticavel num pais 

como o Brasil (Exercito, 1987, p. 22-3). 

Desde a Subcomissao de Defesa do Estado, da Sociedade e de 

sua Seguran9a, manifestou-se a tendencia de manutenc;ao do servic;o 

militar obrigat6rio. As For9as Armadas ganhavam a discussao trava4a 

sobretudo com entidades juvenis e estudantis, que pregavam o 

voluntariado. Mas o texto aprovado na subcomissao, que seria 

reproduzido na integra pela comissao tematica, nos substitutivos do 

relator Bernardo Cabral e pela Comissao de Sistematiza9ao, s6 sofrendo 

pequenas altera9oes no plenario, trazia uma inova9ao importante. 

Acompanhando diversas constituic;oes europeias, era estabelecido um 

servi90 civil altemativo para os alistados que invocassem "imperativo 

de consciencia" (ANC, 1988, p. 244). No texto final, tal imperativo foi 

definido como "decorrente de cren9a religiosa e de convic9ao filos6fica 
ou politica" (Art. 143, § 1.0). 

O servi90 altemativo nao era contemplado nas primeiras propostas 

oriundas das For9as Armadas, que aceitavam, no maximo, a cria9ao de 

tiros de guerra para substituir o servi90 militar obrigat6rio nas pequenas 

cidades do interior. Quando a ideia surgiu na comissao de estudos 
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constitucionais, um documento das Foryas Annadas sugeriu sua eliminayao 

(FSP, 11/7/86). Nesse caso, como em tantos outros, a decisao vinda da 

Assembleia Nacional Constituinte terminou sendo bem digerida, uma vez 

que ficou mantido o aspecto principal de interesse da corporac;ao. O 

scrvi90 altemativo nao produziu de imediato efeitos visive is, ja que sua 
cria9ao necessitava de regulamentac;ao por lei ordinaria. 

Outras questoes de interesse militar 

Nos outros cinco itens importantes elencados na publica9ao 

Temas constitucionais: subsidios, os militares alcan9aram vit6rias. A 

tutela constitucional sobre as patentes dos oficiais foi mantida na se9ao 

relativa aos servidores publicos militares (Art. 42). O Conselho de 

Seguran9a Nacional foi transformado em Conselho de Defesa Nacional. 

A Emenda n.0 I definia o CSN como "o 6rgao de mais alto nivel na 

assessoria direta ao Presidente da Republica, para formula9ao e 

execu9ao da politica de seguranc;a nacional", redac;ao em linhas gerais 

recomendada pelo Ministerio do Exercito (I 987, p. 11 ). O Conselho de 

Defesa Nacional, classificado simplesmente como "6rgao de consulta", 

teve seus poderes reduzidos (Art. 91 ). S6 se reune por convoca9ao do 

presidente da Republica (Art. 84, XVIII), o que permite ao chefe do 
Poder Executivo desinfla-lo, se ju I gar conveniente. Foi derrotada, porem, 

a esquerda que pretendia a extinc;ao do CSN, sobretudo quando a nova 

Carta previa tambem um Conselho da Republica, desmilitarizado e com 

fun96es analogas (Arts. 89 e 90). 

0 artigo referente as policias militares foi polemico dcvido a 

sua caracteriza9ao como for9as auxiliares e reserva do Exercito. A 

comissao de notaveis, depois seguida pela esquerda na ANC, propos 

eliminar tal vinculac;ao. As policias s6 estariam subordinadas as For9as 

Armadas em casos excepcionais, como estado de sitio, interven9ao 

federal no Estado federado ou guerra. A vincula9ao entre o Exercito e 

as for9as para-militares e um dos indices que permitem verificar os 

recursos de poder disponiveis pelas For9as Armadas. Segundo B. 

Abrahamsson ( 1972, p. 141 ), "quanto mais estreitas e inti mas forem as 

conexoes dos militares com a policia, milicia, guarda civil, For9as 

Armadas privadas, organizac;;oes patri6ticas juvenis, organiza96es 
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militares femininas etc., maiores sedio os recursos militares para o 
exercicio do poder". Fon;:as para-militares autonomas podem significar 
um obstaculo a a9ao politica do Exercito. 

Vitoriosa na subcomissiio e na comissiio tematica, a tese 
defendida pelas For9as Armadas - manutenc;ao das policias como 
reservas do Exercito - foi excluida pelo deputado Bernardo Cabral 
em seu primeiro substitutivo. Como ocorreu com outros pontos que 
haviam desagradado o ministro Leonidas Pires Gonc;alves, a comec;ar 
pela destina9ao constitucional dos militares, o artigo referente as 
policias surgiu com nova reda9iio no segundo substitutivo (ANC, 
1988, p. 246-7). 0 novo texto, que foi incluido em sua essencia na 
Constitui9ao, manteve a caracteriza9ao das policias militares e dos 
corpos de bombeiros como "for9as auxiliares e reserva do Exercito", 
mas enfatizando sua subordina9ao aos governadores das unidades 
da federa9ao (Art. 144, § 6.0). A vincula9ao as For9as Armadas 
seria contrabalan9ada pela vincula9ao paralela aos executivos 
estaduais. 

No entanto, a Constitui9ao relativizou o controle dos 
govemadores ao incluir como competencia privativa da Uniao-confonne 
sugestiio do Exercito - legislar sobre "nonnas gerais de organiza9ao, 
efetivos, material belico, garantias, convoca9iio e mobiliza9ao das policias 
militares e corpos de bombeiros militares" (Art. 22, XXI). A preocupac;ao 
com a excessiva autonomia dos Estados era justificavel a partir da 
experiencia da Primeira Republica, na qua! algumas for9as policiais 
eram melhor equipadas e treinadas do que o pr6prio Exercito federal. 
A Forc;a Publica de Sao Paulo, para citar apenas o exemplo mais 
extremo, montou sua avia,;:ao e recebeu treinamento de uma missao 
mi Ii tar estrangeira antes do Exercito. 

A justi9a militar foi mantida na nova Constitui9ao. Ficou 
permitido, ainda que de forma implicita, o julgamento de civis pelos 
tribunais militares (Art. 124). A possibilidade de uma reversao a situa,;:ao 
pre-1964, quando a justi,;:a militar s6 podia julgar membros da corpora9ao, 
e mesmo da extin,;:ao do Superior Tribunal Militar chegou a preocupar 
as For,;:as Armadas (OESP, 15/5/87; FSP, 12/6/87). A defesa da maior 
abrangencia das cortes militares, incluida no folheto do Exercito 
distribuido aos constituintes, apoiou-se diretamente na doutrina da 
"guerra total", afinnando que 
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a humanidade assistiu ao recrudescimento das guerras localizadas 
ou disfarc;adas sob a fonna de terrorismo, guerrilha urbana e rural, 
dcscncadcadas no interior de um pais, mas apoiadas do exterior. 
Essas formas sutis de agressiio exigcm respostas adequadas, 
inclusive, no julgamento dos dclitos, por juizcs conheccdores dessas 
modalidades criminosas; umajustic;a agil, com amplos recursos de 
policia judiciaria-mil itar a disposic;iio (Exercito, 1987, p. 16). 

A defini,;:ao de crime militar e da competencia dajusti,;:a militar 
foi remetida para a legisla,;:ao ordinaria. 

A Constituinte tambem atendeu as For,;:as Armadas ao estender 
o direito ao voto aos cabos e soldados profissionais, negando-o aos
conscritos (Art. 14, § 2.0). A esdruxula proposta de dispensar os militares
da filia,;:iio partidaria para disputar elei,;:oes niio foi aceita. Embora admita
em tese a elegibilidade do militar alistavel, inclusive prevendo sua
passagem para a reserva caso vitorioso (Art. 14, § 8°), a Constitui,;:ao
na pratica nao permite que militares da ativa concorram a cargos
eletivos. Ela exige a filia9ao partidaria coma condi,;:ao necessaria a
elegibilidade (Art. 14, § 3°, V), mas, ao mesmo tempo, veda essa filia,;:ao
ao militar da ativa (Art. 42, § 6°). A derrota mais completa das For,;:as
Armadas ocorreu com a inclusao do habeas-data, o acesso a infonna9oes
sigilosas, entre os direitos e garantias fundamentais (Art. 5°, LXXH).
Os militares chegaram a patrocinar uma emenda que excluia esse
dispositivo da nova Constitui,;:ao (OESP, 4/9/87). Derrotados,
manifestaram de publico que negariam acesso aos arquivos sabre os
mortos e desaparecidos da ditadura, uma vez que estava facultado
apenas o acesso do cidadao a pr6pria ficha (FSP, 13/10/88).

0 processo constituinte revelou plenamente a capacidade de 
interven,;:ao dos militares nas decisoes politicas intemas, evitando a ado9ao 
de medidas que contrariassem seus interesses- sendo um interesse basico 
a manuten,;:ao dessa capacidade de intromissao. No entanto, as For,;:as 
Armadas nao impuseram unilateralmente suas vontades. Ocorreram 
procedimentos de negociac;ao, nos quais os militares cederam, e em 
questoes pontuais foram mesmo derrotados. Demonstra,;:oes de forya e 
pronunciamentos amea9adores - os mecanismos de "modelamento de 
opiniiio", segundo a expressiio de R. Dreifuss (1989, p. 118-20)- foram 
utilizados quando conveniente, mas nao foram suficientes: a corpora9ao 
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precisou convencer a Constituinte a endossar suas propostas. Procurou 
apoio em diversos setores, sobretudo os conservadores, que veriam com 
bons olhos a presern;a militar na contern;ao de movimentos populares 
mais radicalizados. Tentou obter a adesao dos mais progressistas com 
argumentos "tecnicos", desi�eologizados. Ajudou a direita a derrotar 
propostas reformistas na ordem social e na ordem economica (sobretudo 
a reforma agraria). Aliou-se a esquerda na defesa dos monop6lios estatais 
e da tecnologia nacional (JB, 22/9/88). 

A pressao dos militares sobre a ANC foi uma faceta da que 
exerceu todo o Poder Executivo - e que contou com a complacencia 
de parte significativa da pr6pria Constituinte. Segundo a ironia do 
jomalista R. Noblat ( 1990, p. I 06-7), o deputado Bernardo Cabral cumpria 
furn;oes de lider do govemo,ja que, "ao inves apenas de relatar a pr6xima 
Constituii;:ao, negocia com as diversas instancias do govemo artigos do 
interesse delas". 0 ministro Leonidas Pires Gon9alves foi um dos 
interlocutores assiduos do deputado. 

Em nome de Sarney 

As Fori;:as Armadas tambem tomaram para si a tarefa de defender 
os dois grandes interesses do presidente Jose Samey na Constituinte, isto e, 
a manutern;ao do regime presidencialista e o prolongamento de seu pr6prio 
mandato para cinco anos. Foi o pr6prio Samey quern fixou a dura9ao de 
seu mandato, "abrindo mao" do ultimo dos seis anos previstos pela 
Constituii;:ao entao em vigor. Ele auto-atribuiu-se cinco anos num discurso 
em cadeia nacional de radio e TV em maio de 1987, quando ja se julgava 
suficientemente fortalecido para desafiar a Constituinte, cuja soberania, 
antes, dizia respeitar. Para o chefe do Emfa, general Paulo Campos Paiva, 
com o pronunciamento do presidente "acabou a indefiniyao" sobre a dura9ao 
do mandato. Os outros ministros militares reagiram de forma semelhante 
(FSP, 20/5/87), isto e, negando a soberania da ANC. Eles julgavam impr6pria
a realiza9iio da elei9ao presidencial em 1988, preferindo esperar mais urn 
ano pela superai;:ao da crise economica. Com a crise, acreditavam, a vit6ria 
das esquerdas, e mais exatamente do ex-govemador Leonel Brizola, seria 
inevitavel. Esse discurso tambem foi adotado pelo presidente Sarney (Nob lat, 
I <)90: 134-5; OESP, 22/4/88). 
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0 regime presidencialista era preferido pelas For9as Armadas 
nao apenas por causa dos desejos de Sarney, mas por temor da 
instabilidade parlamentarista. Uma pesquisa realizada em 1989 e 1990 
mostrou que, entre oito grupos de elite brasileiros, apenas os militares 
( oficiais superiores da Marin ha e Aeronautica) optavam majoritariamente 
pelo presidencialismo (Larnounier, 1991, p. 111 ). Quando a ANC parecia 
se inclinar pelo parlamentarismo, as Fon;as Armadas manifestavam 
preferir - conforme afirmou, na Subcomissao de Defesa do Estado, da 
Sociedade e de sua Seguran9a, o brigadeiro Sidney Obino Azambuja -
"a estabilidade da subordina9ao direta ao presidente da Republica a 
instabilidade dos gabinetes" (A NCID, 24/7/87). 15 lsso implicava que os 
ministros militares nao estariam sujeitos a moi;:ao de desconfiani;:a. 

A aversao ao parlamentarismo era uma faceta da recusa, mais 
ampla, a todas as formas de controle congressual sobre as Fon;as 
Armadas. Os militares se indispuseram contra o dispositivo que tomava 
atribuii;:ao do Congresso perrnitir o transito ou a permanencia temporaria 
de tropas estrangeiras no territ6rio nacional, alegando ser uma 
"intromissao indevida do legislativo" ( OESP, 4/9/97). Incluido no texto 
final da Constituii;:ao, o artigo abriu uma brecha, permitindo que lei 
complementar criasse casos especiais que dispensariam a autorizai;:ao 
do Congresso (Art. 49, 11). 

0 general Leonidas Pires Goni;:alves foi enfatico ao condenar o 
regime de gabinete num duro discurso ap6s a reuniiio do ministerio com 
os lideres da Aliani;:a Democratica, no dia 27 de agosto de 1987. O 
pronunciamento, combinado com os outros ministros militares e com o 
presidente Sarney, canalizava os descontentamentos com o primeiro 
substitutivo do relator da Comissao de Sistematizai;:ao. O ministro do 
Exercito advertiu aos constituintes que eles deveriam endossar o 
presidencialismo ou "arcar com as conseqtiencias". A ANC, segundo 
ele, estava "entregue as maos de uma minoria ativa e disciplinada". Para 
o presidente Samey, as palavras do ministro retletiram o pensamento do
povo, "que se sentiu enganado" (GM, 28/8/87; Veja, 2/9/87).

0 jogo mais pesado ocorreu antes do primeiro turno de votai;:oes 
em plenario na Constituinte. Segundo R. Noblat, que fez o relato mais 
completo das pressoes fardadas e paisanas sobre a ANC no periodo, 
"o fantasma do golpe militar foi um privilegiado eleitor da manutenc;:ao 
do presidencialismo como sistema de govemo", bem como do mandato 
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de cinco anos para os pr6ximos presidentes da Republica (Noblat, 1990, 
p. 141 ). A votayao do mandato de Samey ainda nao havia ocorrido. Em
conversas privadas - mas cuja divulgayao estimulavam -, os chefes
castrenses falavam claramente em golpe e na instalayao de uma junta
militar caso ocorresse a eleiyao presidencial em 1988 ou fosse adotado
o parlamentarismo (Noblat, 1990, p. 141-6). De publico, faziam ouvir
recados pouco sutis, como o do general Olavo Guimaraes, chefe do
Centro de Comunicayao Social do Exercito, para quern eleiyao para
presidente em 1988 perturbaria a ordem e levaria as Foryas Armadas a
interferir "nos assuntos nacionais nao-militares" (Noblat, 1990, p. 142).

A eficacia da pressao das Foryas Armadas exigia que a pretensa 
conspirayao golpista que se gestava dentro dos quarteis recebesse a 
mais ampla publicidade - o que nao significa que uma intervenyao de 
verdade nunca tenha sido cogitada pelos militares. Ameayar com um 
golpe, de toda maneira, e sempre mais facil do que desfecha-lo. Na 
fixayao da durayao do mandato e na decisao sobre o regime de govemo, 
foram expostas, mais claramente do que em qualquer outra ocasiao, as 
duas vi gas de sustentayao do govemo Samey. Complementares, agiram 
sobre a Constituinte tanto o modelamento de opiniao promovido pela 
forya das armas, quanto o consorciamento de interesses financiado pelos 
cofres da Uniao. 

Parte do empresariado, insatisfeita com as decisoes da 
Constituinte na ordem economica e social, tambem se encontrou CO!]l 
chefes militares para sugerir uma nova intervenyao. 0 comandante 
militar do Sul, general Edson Boscacci Guedes, chegou a se referir a 
uma "romaria" de empresarios e politicos desejosos de um novo golpe 
(Dreifuss, 1987, p. I 06). A intervenyao veio nao atraves do golpe, mas 
da manifestac;ao publica, cada vez mais freqiiente, sobre temas da ordem 
social na nova Carta. A jomada semanal de 40 horas, a estabilidade no 
emprego, o turno maximo de seis horas corridas de trabalho e a  extensao 
do direito de greve estiveram na mira das Forc;as Armadas (JBr, 16/6/ 
87; FSP, 11/7/88 e 12/7/88). 

Os militares se uniram aos empresarios e ao presidente Samey 
nas criticas a forma global que ia assumindo a nova Constituiyao, 
conforme seus contomos eram definidos pelas votayoes em plenario. 
A ordem do dia do ministro Leonidas relativa ao dia do soldado em 
1988 c caracteristica da maneira, ao mesmo tempo eliptica e dura, com 
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que as Foryas Armadas criticavam as conquistas sociais da Carta em 
elaborac;ao: "E imperioso, mais uma vez, discemir e afastar tudo que 
nao esteja contribuindo para a uniao e a grandeza do Brasil. E hora, 
novamente, de dizer nao as cantilenas personalisticas, nao as pregac;oes 
divisionistas e nao aos visionarios imediatistas" (GM, 26/8/88). 

Mais extremo, um articulista da Revista da Esco/a Superior

de Guerra viu na Constituic;ao de 1988,ja promulgada, um instrumento 
, da socializayao do Pais. Mesmo a referencia ao "Estado Democratico 

de Direito", no caput do artigo I 0, era interpretada como uma referencia 
do "linguajar neomarxista" ao "Estado organizado para a transiyao ao 
socialismo" (Ferreira Fil ho, 1989, p. I 0). Mas ele mesmo reconhecia a 
vit6ria militar alcanyada com o estabelecimento, ainda que de forma 
velada, de um "sistema de seguranc;a nacional" no novo texto 
constitucional (Ferreira Filho, 1989, p. 13). 

A vit6ria relativa das Forc;as Armadas em seus embates na 
ANC e fruto da competencia com que se organizou para defender seus 
interesses, mas tambem da ausencia de vontade politica <las elites civis 
de impor sua supremacia sobre os militares. Havia comodismo e calculo 
nessa atitude. Comodismo travestido de realismo politico, que evitava 
confrontar as ambiyoes das Forc;as Armadas sob a alegac;ao de que as 
instituiyoes nao resistiriam a reac;ao dos quarteis. E calculo das elites 
estabelecidas, na medida em que julgavam necessario preservar o 
potencial de intervenc;ao politica dos militares para utiliza-lo em algum 
momento oportuno. Um e outro levavam a tutela militar, ou seja, a
arbitragem das Forc;as Armadas no jogo politico. 

Calculo e comodismo que predominaram na ac;ao cotidiana do 
govemo federal e na elaborayao da nova Carta constitucional, durante 
os quase dois anos de trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. 
Mas o processo constituinte ilustrou tanto a forr;a quanta os limites

da tutela, revelando a complexidade das relayoes civis-militares durarite 
o govemo civil de transic;ao. Os militares foram capazes de impedir a
aprovac;ao dos artigos que feriam mais frontalmente seus interesses -
em especial a manutenc;ao de suas prerrogativas para a intervenc;ao na
vida politica interna -, mas nem sempre impuseram seus textos
preferidos. Ocorreram processos de negociayao entre os diferentes
grupos civis e as Foryas Armadas, em que a ameac;a de virar a mesa
atraves de um golpe foi um dos argumentos, mas nao o unico.
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Notas 

As referencias a jornais diarios obedecerao as seguintes 
abreviaturas: ANC/D - Assembleia Nacional Constuinte/Diario; 

CB - Correio Braziliense; FSP - Folha de S. Paulo; GM -
Gazeta Mercantil; JB - Jornal do Brasil; JBr - Jornal de 

Brasilia; OESP - 0 Estado de S. Paulo; OG - 0 Globo. 

Segundo o indice atribuido pelo Departamento lntersindical de 
Assessoria Parlamentar, o senador Jose Foga9a obteve nota 9,25 ; 
o deputado Egidio Ferreira Lima, nota 7; o deputado Ricardo Fiuza,
nota 0,25 . O deputado Prisco Viana, convocado para um ministerio,
nao participou das vota96es e por isso nao recebeu nota. 0 senador
Jarbas Passarinho obteve nota 3,75 . 0 indice ia de zero a dez;
quanto maior, mais o constituinte teria apoiado as reivindica96es
dos trabalhadores. Ver Diap, 1988, p. 129,335,395,419 e 470.

3 Tod as as referencias a Constitui9ao de 1967 ( com suas emendas) 
provem de Brasil, 1986. 

4 A doutrina da ESG combinava a ideologia da seguran9a nacional, 
de inspira9ao estadunidense, com o pensamento desenvolvimentista 
autoritario brasileiro (cujas fontes sao Alberto Torres e Oliveira 
Vianna) e a  geopolitica (Miguel, 1999). 

5 Para uma analise comparativa do papel dos militares nos diferentes 
textos constitucionais brasileiros, ver Aguiar, 1986, p. 17-44. 

6 A integra da versao inicial do capitulo sobre as For9as Armadas 
esta publicada in OESP, 5/6/86. 

7 "Corpo permanente" e o nome dado pela ESG a seu corpo de 
pmfcssores. 
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8 Para argumentos semelhantes, ver Macedo 1985, p. 459.

9 Um quadro com diferentes projetos sobre as For9as Armadas 
esta in FSP, 6/9/87. 

IO Atas da 6" reuniao (22/4/87) da Subcomissao de Defesa do Estado, 
da Sociedade e de sua Seguran9a. 

11 Atas da I 88 reunii.io (23/5 /87) da Subcomissao de Defesa do 
Estado, da Sociedade e de sua Seguran9a. 

12 Todas cita96es da Constiluir;ao de 1988 sao feitas a partir de 
Brasil, 1988. 

13 Em novembro de 1988, logo ap6s a promulga9ao da nova Carta, 
um juiz local convocou o Exercito para agir contra operarios 
grevistas da Usina Siderurgica de Volta Redonda. A interven9ao 
resultou na morte de tres trabalhadores (para urn relato do epis6dio, 
ver Fonseca e Veiga, 1990). 

14 Atas da 13• reuniao (6/5/87) da Subcomissiio de Defesa do Estado, 
da Sociedade e de sua Seguran9a. 

15 Atas da 13" reuniao (6/5/87) da Subcomissao de Defesa do Estado, 
da Sociedade e de sua Seguran9a. 
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