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1.0 INTRODUÇÃO

Este trabalho
x poder militar

na Nova República,

ção constitucional
tituição

tem por objetivo

promulgada

to é uma versão resumida
tulada

através

das FFAA e da Anistia

Brasileira

analisar

a relação

poder civil

dos debates em torno da fun

aos militares

cassados

em outubro de 1988. O conteúdo

de um carítulode

dissertação

"O RISCO DA IlEY.OCRACIA: A INTERVENÇÃO

MILITAR

-

na Cons-

aqui eXIlo!

de mestrado

inti-

NA NOVA REPtrBLICA "

(IFCS/Ú'FRJ-1990).

./

A descrição
são Arinos

feita traz as propostas

até a decisão plenária

nal, relacionando-as

apresentadas

final, na votação

ao alinhamento

des~/ a Comi~

do texto constituci~

dos rarlamentares

e às pressões

do

"lobby" militar.
A hipótese

central adotada

guiu, com seu "lobbyll suplantar

são de vital importância
tar sobre a sociedade,
de forças,

favorável

para a manutenção

conse

Que, ao garantir

respectivacente.

tal estatuto

A relação

pela redação

de

para as FFAA, im -

no Brasil.

além da bibliografia

Constituinte

e da tutela mili

foi a responsável

e põe em risco a democracia

os Anais da Assembléia

da autonomia

e o Estado brasileiro,

As fontes utilizadas,

o poder militar

o poder civil na decisão sobre temas que

ao poder militar,

um texto constitucional
poe limites,

é a seguinte:

e o material

de refer~ncia,

publicado

sao

pela impren -

sa.

2.0 A FUNÇÃO

CONSTITUCIOnAL

O problema

da atribuição

porque toca na questão

con~titucional

central do relacionameLto

civis, tanto em relação à elite política
Mais do que um problema

puramente

entre os militares

e os

como em relação à sociedade.

jurídico,

sil e de outros países latino-americanos;
seria o primeiro

das FFAA é importante

é pOlítico,

no caso do Bra -

o reconhecimento

passo Tara tentar resolver

este problema,

desta situaçw
pois o aspec-

\

to "político",

neste caso, é empregado

porque extrapola

o campo do direi

I

to para a disputa/distribuição

de poder.

E

a partir desta situação

que
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se evidencia

a tutela Gue as FFAA exercem sobre a sociedade

legal. Este reflete,

tanto a realidade

historicamente

lações entre o poder civil e o poder militar,
identidade

intervencionista

pende do tratamento

da corporação;

de questões

construída,

nas

como o desenvolvimento

o fim da autonomia

mais profundas

e

à menção do textQ -

da tutela é anterior

civil. É claro que a existência

política

radicadas

militar

1'e

da
de

na sociedade

brasileira.

Neste sentido,
explicitamente

político

entende-se

que as FFAA vao assumindo

cada vez ~aior.

Consti tuições

J

procuraram

influenciar

levantar

tico das FFAA que se consolidou
para a efetivação

algumas

considerações

historicamente,

1) A ne ce e s.i.daô e de pôr
2) A diferença

sendo isto de vital im -

do proce. ao de discussão

110

texto consti tucional

e deliberaçio

a atribuição

as F?~\

à sociedade

go das FFAA num contexto
nas discussões

da

tais como
das FFAA.

e ao Estado.

Estes três pontos resumem a discussão

de muitos

de.cccrá t.í co , inclusive

sobre o empre-

nos círculos mili tares e

da esfera parlanentar.

Em primeiro

lugar, a importância

das FFAA poderia
pro~ostas

bir a intervenção

de pôr na Constituição

ser contra}:osta ao argumento

conflitantes

sobre o assunto,

ná-Io. Neste caso, as consideradas

militares,

da vida políti-

6n t r-e fun\.:ãoe j.ape L,

Como subordinar

xistindo

sobre o papel pclí

ex i s t era por tos .i nipo r-t an t es a Gerem analisados,

Gonsti tuinte,

buições

em todas as

de ~ais ltma redemocratização

ca do país. Além da descrição

3)

politicamente

que desde o

só fizeram Leg.í. timar esta influência.

É neces0ário

portância

papel ~

Isto se reflete nas Constitui

ções que foram sendo feitas ao longo do tempo. Os militares,
início da República

~

seria

"progre3sistas"

na ordem interna)

tornaL-se

as atri

de qu.e, uma vez eelhor não meneio

(por limitar

ou :proi-

alvo do ataque dos chefes;,

:por irem contra a tradição histórica.
Deixar

de confronto

dle lado tal decisão

entre c í.ví.s e militaras,

poderia

diminuir

bem como

f

as po ss i. bilidades-

as :possibilidades de in-

•
tervenção

poderiam

cunstância

ser tratadas realistas

onde elas existissem.

po de negociação

Aqui,

entre militares

na Constituição,

Entretanto,

ordihária

além da tradição

acontece

onde até mesmo vários assuntQS-

fazem parte do corpo perffianenteda Constituição,

na Constituição

da Nova Re~ública.

cjvis e militares

que isto não ocorresse.

descartaram

sário que assim fosse especialmente

ne-

a possibilidade
resolver

de -

a rela-

de uma vez por todas, era nec~

nurh lliomentode transição

Em aegund o , uma ve z estando definida
as atribuições

foi

//'

Até porque ~ara ~ue se tentasse

ção legal entre o poder civil e o militar

ferença

a

em alguns paíse~

í

Os pr6prios

Por

ser indício de que

de ~encio ar e xp l ci. t.ament,e o empr-ego das FFAA,

cessário repetí-Ia

nar explicitamente

seria algum ti

não tendo, desse modo, neces -

conforme

no caso do Brasil,

em cada cir-

da elite política.

també~ poderia

é por todos éonhecida,

sidade de escrevê-Io

de lebislação

que prevaleceria

Q

e representantes

outro lado, a não menção do assunto
a~ri uição natural

e pragmaticamente

política.

a necessidade

dos militares,

de meneio

cabe apontar

para a di-

entre o que se entende por função e por papel das FFAA. Esta di-

ferenciação

foi feita por Dreifuss,

segundo o Que descreve:

"As J:'FAA,como grul;aJ:i8n-Lo
do funcionalismo

público não devem -

ter papéis, mas uma função de v í.damerrt e definida na Constituição".
Considerar
política

que as F}AA podem ter um papel é cair numa armadilm

porque legltima

uma distorção

ção. Além do mais, seria cOhsiderar
ra são também. responsáveis
arbitral"

(1)

disfwl -

ta~bém que os profissionais

da guer-

interna,

aceitando

Esta postura relevaria

assumem

te caso, fica caracterizada

e estimula U~

pela política

por eles exercida.

papel que os militares

funcional

para si próprios

u~a justificativa

nismo que existe no mon.en to em que se arrogam

a "tutoria -

o passado

e o atual-

e para a sociedade.

da manutenção
"guardiães

Nes-

do pretoria-

da lei e da or-

dem" •
Este nao foi o pensamento
cesso constituinte
co tão importante
função continuou
meaça à sober&~ia
Enfim,
Estado

de lL.i~itarese civis ao longo do pr~

pois o que ficou resolvido
como o da maioria

dá às FFAA um papel políti

das Constituições

porque o papel político

conhecido

anteriores.

continuou

A dis-

send0 uma a .

popular.
o ponto sobre como subordinar

e à sociedade;

esta corporação

a corporação

que com identidade

militar

bem marcada

ao
e

autonomia) se coloca

em um nível acima de ambos.

de poder e são distintos

O problema

tituída<e

Oliveiros

Ferreira

apontou

-

é que as FFAA precisam

do Estado

para ter existên

-

,

é a instância

fois o Estado
as FFAA,

um grupo yolítico
e legalmente,
duráveis

conforme

(2)

em seu teorema.

cia. _egal,

do Estado

Eles são um fator real -

legal e jurídica

sendo completamente
armado.

ainda

independentes,

Elas precisam

~ue politicamente

do Estado

formalmente

con5

não passariam

de

para existirem

se considerem

formal-

seus tutores

e

mais

e as FFAA não se mOdificou,/pois

elas

do que os governos.
/
/

A relação
continuaram

entre o Estado

responsáveis

subordinando-lhes

pela garantia

a intervenção.

que as FFAA são ao mesmo
ra garantir
acima

os poderes

dos roderes

Fica aqui um paradoxo

temfO a sua garantia

constitucionais

deles, pois ninguém

constitucionais

para justificar

e submissas

as FFAA só podem

rode dar garantias

reais

mesm0
-

a ele. Ora, p~

ser consideradas

se não for superior

-

ao garantido.

2.1 AS ?ROPCSTAS NA CONSTITUINTE

A questão
discussões

dGi.função

ao lon~o to tellipo,através

pontos Kais importantes
venção

interna

A divisão

dessa discussão

se de~ justa~ente

~ilitar

da corporação,

e detercinados

tais

As propostas

COlI~O

capaz de autorizar

neste ronto,
conceitos

variavam

t~es desde o projeto

feito pela comissão

o texto final votado

pelos constituintes.

eficiência

das Três Armas,

rerres~ntadas

pôr em risco

o próprio

de inter -

pois aqui estava

etc.
dessas

por Afonso

ao garantir

política

até

funcio

-

os interesses

dos seus chefes,

r.roces:::;o
de transição

ques -

Arinos

Em todo este períOdO,

pela posição

em j~

para o imagi

no tratamento

o "lobby" militar,

Os

a intervençã~

imTortantes

liderada

inÚlil.erast

arresentadas.

foram a possibilidade

a Ilordem" a pátria

apresentadas

nou com bastante

das FFAA prcvocou

das rropostas

e quem seria considerado

de ág~as

go a autonomia
nário

constitucioLal

sob pena

de

em curso.

\

Segundo
FFAA que constam
mente
mais

o general
conhecida

os militares,
na Constituição,

Leônidas

outorgada

foi pródigo

delas foi na reunião

"ronco da caserna"
danças

se deveria manter
em

os mesmos

1967. por

ao dar declarações
ministerial

ecoou na Constituinte

a respeito.

de agosto

As opiniões

às

~las. Principal-

como um protesto

do que fora adrr~tido relos nilitares.

atributos

de

87,

onde

às virtuais

A
o
mu

dos constituin-

.'

•
tes se dividiam

face ao ocorrido.

ram Que negociar
consenso.

I\CesIL.o
as lideranças

com os chefes militares

uma decisão

'ti

r

bby militar.

ha interfretaçoes

contr~ a anistia

do parlamentarismo.

ta do "lobbyll, através

A proposta

que viram nisto,

do Congresso

e de força dO'IJo

aos ca_sados

de im expl~ci

dizia que as FFAA:

a independência

do seu territ6rio,
e, por iniciativa

casos estritos
projeto

Arinos

a assegurar

titucionais

ou ~ possibilidade

de seus agentes.

da Comissão

a integridade

que dao ao "ronco" uma outra dimen

De todo modo, foi uma demonstração

do maior

" ..•Destinam

o

Q

......,-..;

Porem,

sio: o protesto

tiv~

que representasse

Houve reação de r-arlamentares Hprogressistas"

ao meSDO tempo uma dem.onstração de fraqueza

plantação

parlamentares

,

do país,

os poderes

expressa

cons-

destes,nos

da lei, a ordeD constitucional."(3)

final da Comissão

de Sistematização

considerava

as

FFAA como:
"instituições

nacionais

rerrr.anelltese regu.lares ,

or-gan í.z ada s com. -...
as8 na hierarqvia
sob o comando supremo

do rresidente

Desti am-se a defesa da Pátria,
deres constitucionais
destes,
defesa

da pátrias

e, por iniciativa

à garantia

,

da República.

à garantia

da ordem constitucioEal

cionais,

o

e disciplina

dos po

expressa-

à

.••destinam-se

dos poderes

constitu

(4)

da lei e da ordem.1I

texto final aj.r ovaô o pelos constituintes,

ficou sendo o se -

guinte:
"As Forças Armadas,
10 Ex~rcito
nacionais

constituídas

e pela Aeronáutica,

são instituições-

l:err:1B...Ylentes
e regulares,

com base na hierarquia

tina-se ~ defesa da Pátria,
res constitucionais

crganizadas

e na disciplina,

toridad~ .suprema do presidente

um destes,

pela Marinha,pe-

da República

à garantia

e, por iniciativa

da lei e da ordem".

sob a aue des

dos pode expressa

de
(5)
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2.2 O DEBATE PARLAMENTAR

manifestação

A

dos parlamentares

constituintes

e seu respecti-

\

vo posicion~ento

em relação ao estatuto

cio da instalaç~o

da Comissão

e Segurança Pública.

foram feitas durante

da Defesa do Estado, das
As demais manifestações

o período de conunicações

"pinga fogo". Aí deputados

e

da Defesa do Estado, Partidos

da Qual fazia parte a subcomissão
Democráticas

das FFAA, ocorreu desde o

e senadores,

iní-

Eleiç~es,

instituições
pró ou

corrt ra

na tribuna conhecido

inclusive

como

os que não faztam par/

te da Comissão

e Subcomissão

respectiva,se

posicionaram.

Desde o ir~cio dos trabalhos,podemos
variavam

conforme

sível encontrar
militares.

a concepção

registrar

político-partidária.

Se

dentro de urrlmesmo partido tratamento

Genericamente,

rorém, per~aneceu

/
que as posições

bem

que foi pos-

diferenciado

a regra da coerência

aes
ideoló-

gica, apesar de os partidos no Brasil serem wn tanto quanto descaracter~
zado3 ideologicamente.Neste
te:

caso, o quadro Que podemos montar

é o segui~

(6)

1) Progressistas

- Bloco composto

PMl~, PSDB e alguns membros
plano político

por ~embros

do PUDB. Defendia

interno em qualquer hipótese,

somente pela defesa externa. Ataeava
militar

pr-oj-o s tal da expressão
í.

gor, e propunham

deixando-os

Apontava

profissionalização

da DSN, a tutela-

para a indefinição

da Defesa chefiado

e menor politização

Era favorável

no

responsáveis

1I1ei e ordem" no texto consti tucional

a criação de um Ministério

quanto corporação.

a saída dos militares

os fundamentos

e o SNI chefiado por militares.

civil, maior

do PT, FDT, PCB, PCdoB,PSB

em vi por um

dos ffiilitaresen-

à extensão dos direitos políticos

a

todos os membros

da tropa: dos soldados aos oficiais.

Este bloco, por

meio do deputado

Lysâneas I~aciel (PDT-RJ), apresentou

no início dos -

trabalhos

de resolução

rara impedir

res se pronunciassem

oficialmente

a respeito

país, principalmente

em. função da Ai'iCe suas decisões.

recusado

U1Il.

projeto

e~ plenário.

A justificativa

rência e da tutela militar

que os líderes milita-

da situação

política

O pro j eto foi-

de tal projeto partiu

e as constantes

pressões

do

da inge -

aos parlamentares

...
7o

e pelas FFAAr

feitas pelo Executivo
de uma sociedade

democrática

e desrespeitam

mesmo sentido,

os progressistas

litar enquanto

demonstração

estranha

como fatos que impedem a ~rganização
a soberania

elevara.n:.
suas vozes contra o "lobby"

naturais.

As acusações

um manual aos parlamentares

contendo

dignos de análise.

propostas

Estenderam

de

ao "lobbyll militar

foram feitas com base na distri Lui.ç áo , pelo Ministério

cardo Fiúza

mi-

de um quarto poder exercido pelas FFAA

à.s suas atribuições

nais julgados

da ANC. Neste

do Exército,

de

sobre temas constitucio

as acusações

-

-

ao deputado Ri-

(PFL - PE) de ser este o líder da "bancada militar"

e o par/

lamentar mais ligado ao "lobby"
patível

dos "oficiais de grava'ta',

com a sua fun~ão de relatar da subcomissão

(Esta bancada era formada por parl~entares
ex-integrantes

conservadores,

alguns deles,

Távora etc).

Parlamentares
um "triunvirato
te. A resposta

progressistas

militar"

acusaram

que constantemente

a estes recados

de competência

os ministros

mandava

,feita por Plínio

foi a de que lia de:rr.ocracia
tem regras,
do poder". Portanto,

de formarem-

recados à Constituin

de A. Sampaio

(PT-SP) ,

e uma delas se refere às esferas-

os ministros

militares

não poderiam-

nos as sun tos que d.i.z en; respeito à decisão dos 'parlamentares, tajs

como mandato,

forma de governo

A única [roposta

etc.

de j.apeL a.Lter'nativo para as FFAA no plano in

terno foi feita pelo derutado Paulo Ramos
riam atribuições

semelhantes

narcotráfico,

das jazidas de minerais

estratégicos.

2) Conservadores
ao governo
conformidade

(PMDB-RJ). Nela, as FFAA te

à Polícia Federal, sendo responsável

combate ao contrabando,

destrUição

- Gru~o forcado ror párlamentares

pelo ~

da flora e da fauna

adesistas

e outros Que, não sendo oÍ'icialmente da situação,

e

em relaçãoagiam

em

com o poder. Deste grupo faziam parte os I'olíticos do PFL ,

PDS, parte do PMDB, PDC, PTB e PL. Sua pvsição
riam manter a tradição

da defesa interna

ordem, além da def'~sa externa.
res para a permanênc
pleitos

que tratou do assuntE>

das FFAA, como o ~róprio Fiúza, Jarbas Passarilli~o, Ott0 -

mar Pinto e Virgílio

intervir

que seria inco~

eleitorais,

í

COlliO

era a de Que as FFAA deve
garantidoras

Uma justificativa

a da expressão

da lei e

feita feIos conservado-

"lei e ordem" foi a garantia

por causa ~a neces'idade

da

dos .'-

de Que eles sejam realizad~

-8-

..
.com o máximo
defesa"

de tranquilidade

necessário.

volvimento"como
lidade

a última

9,

com:ponentes fundamentais

r-ara a paz, a ordem e a estabi

apontaram

para o rlSCO da subversão.
militares

mili tares". Conforme

coisa que interessa

ta o desgaste

dos trechos

meaça à transição

da Comissão

temática,

í

haja vi~

e não alimen

pelo argumento

houve manifesta
citando,

amerrtos , literalmente.
preconizaram

da força",

e às asrirações

inclusi
Por exem

a substituição

caso aconteça

alguma a-

os conservadores

já cu~priria o pareI da unificação

e a :presença de um civil seria dispensável.

veis e uma posição

1I

semelhante

as intervenções

a do _~rojeto da Comissão
militares

lei e a o rdem': , ou então qualificar

tucional".

ar

operacional

3) iLoderados - Este grupo era corapcsí.o por de put.ado s e senadores

am subordinar

da

nacionaislt.

à criação do Ministér:::"oda Defesa,

que o B,~A

,

Por esta causa é necessári

cos chefes militares,

desses jr-onunc

política

Quanto

das Três Armas

(PTB-RR)

é o poder político,

feita aos militares

pIo, r~ ordem do dia onde os militares
"força dos argumentos

e

/

ção de apoio a pronunciamentos

gvLentava~

Ottomar Pinto

revanchista.

Nos debates no âmbito

ve , alguns

o deputado

Que ele provoca na corporação.

tar um espírito

O grupo conserva

como tendo "raízes sociológicas

aos militares

por fim à discriminação

portanto,

assim, um "mínimo de-

do binômio"Segurançra. e De sen -

as intervenções

nao estruturais

mantendo,

Re t oma r-am o discurso

pOlítica,e

dor defendeu

possível,

Para

eles, a Questão

través da autorização

Arinos.

favorá

Pretendi

ao Toder civil embora mantendo a

a ordem como sendo a "ordem consti

da lei e da ordem poderia

de urr.dos rOderes

cODstitucionais

ser mantida

a

para a interve~

ção. Isto loria fim Q tutela lIli~ito.r.
Esta argu.rnentação foi defendic.a
pelo senador

Fernando

de Sisteaatização

H. Cardoso

2ern~rdo

(P~~D~SP)

cialmente,

G

general

conhecido

dado as exigências

Leônidas
COL~O

no e.pisódiQ da reunião l!liniste

tomou a palavra.

Cabral

da C~missã0

(PUD:~A1:), enquanto uma concessão aos

Cabral

reclaJaos dos chefes D-lÍlitares, sobretudo
rial e~ Que

e pelo relator

O tex~o apresentado

in~

I, foi significativaillente modificado

-postas pelos militares.

A segunda proposta

do rela

\

tor, Cabral

11, incorporou

ffiudançascomo por exemplo:

r-o tratava de assebur~""ra expressao

enquanto

"ordera constitucional"

o primei

e a autoriza

ja.ra i "'1 te rvir, o segundo

<:ão dos três poderes
como a iniciativa
gumento

de um dos poderes.

da tradição

político

re~lista,

segundo

"síndrome

das mudanças",

FFAA por acharem

va de acomodação

invocaram

assim

é

daí,

o ar

fundam.en-

contestada
sociais

das FFAA.

\I

uma postura-

das mudanças

é

a

e polf

ingenuidade

à

à

to da intervenção

das três correntes
err:pLe náz-Lo

é

houve a tentatidesde

progressista

a

dando a

tentou

suas propost2.S, conciliando

expressa

e

falsa.

existentes,

da ordem constitucional

e po-

entre i1vis

em dois turnos,

se bem que o grupo

iniciativa

aprovar~n

o distanciamento

foi se desenrolando,

fazer passar

qualificação

profissionalização

que se cri ou entre ambos

até a votação

moderada;

oportunidade

no que tange

a uma maior

Que o processo

na comissão

e moderados

A partir

o estatuto

diminuir

e entendi~ento

~ pqstura

a última

para

que a dicotomia

À medida

vit6ria

foi favorável

dos militares

discussão

e e. ordem

de seu lugar histórico.

Este grupo
litização

também

adotando

ou seja, por c orrta

querer modificar

"lei

a

como "instituições

brasileiro,

um de seus integrantes.

ticas da transição,
e ignorância

Os moderados

e reconheceram. as FFAA

tais" para G processo

adotou

até

apenas

-

e no condicionamen-

dos três poderes.

Conse r-vado're s

o texto final.

2.3 ANÁLISE DA ÇUBSTÃO

Fazendo
possível
manter

uma cOffi~araçaodas correntes

dizer que enquanto

uma posição

ca da solução

não ideol6gica,

na Constituinte.

sar de tentar
vocos

superar

decorrentes,

também

a dicotomia

ção e a tutela.

Islo aconteceu

dos moderados

civil-militar

a manterem
porque

outros pontos

e apontar

p~

que;ap~

para os equí-

por parte das FFAA

a possibilidade

continuaram

na bus-

Esta posição,

significou

existindo

da pátria no texto afrovado

sua vez, os progressistas

militares.

e

pr~curaram

são pragmátiCOS

sobre vários

o lliani·~ueísmocontinuou

os parlamentares

tros e salvadores

na decisão

O pr~gmatismo

ao pressionarem

Por

os moderados

,

discriminadas,

e progressistas

pa ra o pr-o b.Lema das intervenções

demonstr!:io que ocorreu
lêmicos

conservadores

acima

se vendo

de interven
como

árbi-

na nova Constituição.

tiriliamconsciência

que modifi

~lO-

çar o texto seria nuito difícil
bém Que havia a possibilidade
a sua proposta
posição"

inicial

durante

e por si só, insuficiente.

do risco de naufragar

a transição,

fosse a:çrovada. Então sustentaram

os debates, marcando

sua presença.

conciliar

atendidas,

em tudo; assi5 foi também em relação à anistia,

raro perdedores

caso

uma "guerra de

Tentaram

com os demais rara ver alguma de suas reivindicações

veremos

Sabiam tam-

mas saí
conforme

adiante.

t importante
vador levantou

sobre

dizer ainda que, um argumento
0

no tempo da ditadura,

"lobey" militar

que

esconde uma questão fundamental:

fazer pressão

alguma sobre o poder político

interesses

de corporação

militar

antes

o poder. A mudança

se antes as FFAA contavam

agirem,

na Nova República

qualitativa

ocorrida

com as "vivandeiras

de resultado.

deve-se levar em conta a crescente
da descrição

presentadas, 'donde é possível

de quartel"

a intervenção

poderes constitucionais

vra Pátria,

la classe
valores

significativas

somente

propostas

a

saber:

expressas

expli-

de um dos

ou nos casos r.revistos em lei.

está desgastada

ô

mas

e posicionamento

entre as

com a autoridade

t

das FFAA.

todas exceto a das FFAA, admitem

~ importante

a exaltação

lIara

do "1obby"

e coesão interna

o texto da CO::.issãoArinos

la elite política.
nificar

autonomia

a indej'endªncia e a soterania

constitucionais.

à

Não se pode acusar os ci-

fazer algv~as observações,a

1) Em termos de defesa interna,

defender

era

de fato foi a se

dos tipos de concepçao

vemos. enfim, que houve diferenças

2) Em vez de Pátria,

não

rara atender

v.í s s.í.mp.te sraerrt e de fra['i.lidade por causa da existência

citamente

que

esta prática d í.ma.nu.i u dando lugar a uma forma

e eficaz eu t.e rn.cs

A partir

d0

peLo si.mp.Le s fato de que esta ocupava-

guinte:

mais precisa

bloco conser

ter sido mais eficiente

necessário

ostensivamente

0

ressa~tar

destina os militares

do raís, além dos poderes
este aspecto

porque a pala -

pelo seu uso Kuitas vezes inad~Quado

Seu conteúdo
e manirulação

a

pe-

é um tanto Quanto vago, podendo sígde su;,ostos lIvalores nacionais"

on.inant e , dando abertura

:;:·ara
a intervenção

são ameaç adoe , Além de ser uma palavra

pâh.

quando estes-

s emj.r e invocada

na

\

história

republicana

ideologias

peLa s intervenções

que as sustentam.

raí.Lí. tares ~cara legitimar

as

.•.
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3)

No Projeto

Arinos

e da Sistematização,

ordem constitucional.
privilegia-se
finidas

Entretanto,

as tradicionais

e dão mar59m

tares. O Senador

a ordem a ser, defendida

eXlre3sões

IIlei e ordem.", Que são inde

subjetivas

~or parte dos mili-

(PFL-RJ) tentou explicar aos ministros

tares que a "lei e a ordem!1 são expressões

tiradas

tume existente
4) O desemfrego

A lei significaria

na sociedade.

estrutural

não houve decisão

UGl

a ser resolvid6,

pois

para as FFAA. A ênfase

interna.

5) Não existe a ex-çressão dúbia da lIobediência dentro dos limites
tlessenciais à rolítica

nem a exrressão
papel político

oCos

,

um problema

ja.pe L alternativo

a ser d~da à segurança

cont'nua

e a Ordem,

(7)

continua

sobre

o Direito,

ame

significad.o -

í

ao original.

mili-

da legislação

r cana e, quando truc1llzid:-1.S
Il:-1.ra
o po r-tugué s , ganharam
distinto

a

segundo as FFL~ e o texto aprovado

a interpretações

Arinas

é

de Segurança

Nacional".

é pre se r-vado pe La gar.::ntiados poderes,

da lEi
Mas o

além. da lei e

da ordem.
6) 1 medida

Que esta ênfase continua,

tar de moderar

os c onfl

í.

mas também os conflitos

o mesmo com o papel mili

E aí não somente, os da sociedade

rolíticos

é atribuída

tado, quando

tos.

acontece

no seio do próprio

~s FFAA a garantia

aparelho

dos poderes

civil,
do es-

constitucio-

na.i s ,

7) A iniciativa
instância
acontece
federal

da intervenção

do poder constitucional,
í

Já

í

Enfim,
tir expressões

funcionou

contrárias

rinos teria proposto
la defesa externa,
Isto levaria

do SUI:remo Tribunal

com. eficácia

Federal.
em não permi-

(anteriormente,

que as FFAA rermanecessem

o que de rronto

foi vedado

A Comissão

responsáveis

somente

pelos ministros

í

em relação

nas negociações:
mas deixou-se

pe-

modific.§:

à decisão final incorpor~u

aQ~itiu-se

a iniciativa

de lado a qualificação

A

militares.

ir adnu sn vel par'a eles). A pr-ó prí.a

ção do texto da sistematização

deres constitucionais,

que na alçada-

o "10bby" militar

ao seu interesse

a uma situação

militares

Judiciário,

Isto

que aqui ela pode ser dada por um juiz

de pr-ov.í nc a ou. pe Lo presidente

pressões

cOill.;etente:rara autorizá-Ia.

par-t cu.Le rment e no caso do Poder
tenl vários níveis.

à

interna não é clara no que se refere

as

a um dos p~
da "ordem

11

~12-

r.ecolocando-a junto da "lei".
A decisão

da Ccnsti tuinte traz consigo consequências

p re sen t ara pr ob.Lemae

para a situação

Que se refere à garantia
Primeiro,

re

f'olítica do país, especialmente

no

da de~ocracia.

por~ue ?e~anece

do com um artifício

que

intervencionismo,

o

legal. Isso só traz grande vantagem

de manter a possibilidade

de i~tervenção

agora revestipara as FFAA:

sem, no entanto,

a

sofrer desga~

te, que passa a ser do poder c or.st t.uc ona.L Que a autorizou.
í

í

Segw1do,

o fato de a autorização

cionais r:ao assetura
podem autorizar
Pátria

a democracia,

para instituir

e os poderes

passax aos poderes

apesar de manter

uma ditadura,

COYl?titu"

sua sooeranÍa

por exemplo).

constitucionais

não significa garantir
1
h·.L'·
- como Ja f 01. prova do [e_a
~~J_Scor-r a recen t e d:S
o· r-as i.'1 •

(eles

Garantir

a

a democracia

.Ór

Terceiro,

há uma contradição

j.r-e s derrte da República

na decisão à medida

o cotaandarrt
e supr er.o das FFAA,

í

situação

se o Legislativo

anuência

do Executivo?

e/ou o Judiciário

que, sendo o

como ficaria

autorizasse

intervir

sem

a
a

Cria:r-se-ia um confli to de poder entre os Três

Podereso
Quarto,
uma intervenção
fracasso

prever no texto constitucional,

militar,

é atestar

e a incompetência

co. Afinal,

mes~o ~ue justificada

de forma rrecoce a fragilidade,

do rcder civil e2 conduzir

o processo

o
políti

lia lei e a ord.em" a serem [;arantidas estão na razão direta-

.da versão castrense

de como devam se ccmrortar

os políticos

e a socieda

de em geral.
Algumas

destas consequências

da prom.ulgação da Consti t u
primir greves nas empresas

í.ç

ao quando asFFAA

estatais,

em novembro

peito da validade

desta intervenção

r~lhura8

~ara o aumento

Que :possam inverter

para re-

onde o exemplo mais marcante

militar

e a sua autorização.

da indignação

o

a resComo ~

para o governo,

geral, manifesta

nas urna~

é iYisuficiente para inverter

a curto/médio

foi

perante a opinião ~ú

e trotue um ônus político

Mesmo aS::im, este episódio
Quistu..sdo "lob"by" militar

depois

foram convocadas

de or-erários, a imagem do Exército

blica sofreu al~umas
da contribuição

ser comprovadas

de 1988. Houve uma certa discussão

de Volta Redonda,

correram mortes

puderam

rrazo. As condições

as cm

concretas-

esta rE.'alidadeou Iresel'vá-la é assunto para poste-

-l3••
rior discussão

neste trabalho.

3.0 A ANISTIA
A anistia
dia entre poder

aos nilitares

civil e militar

cassados

foi o seg~ndo

pomo de discór

e o outro ronto de honra do "lobby" dàs

FFAA, que as tocava pr-o f'undac.en
te por causa da hierarquia. e da discipli
na.
Eliézer

R. de Oliveira

fez três considerações

importantfts s~-

no período de distensão

teis para o tratamento

e abertura

desta questão no reríodo

,

~

.•. "

bre a anistia

que, a meu ver, saG u(8)

da Noya República.

Fara ele:

.

1) A anistia

representou

afastamento
ciedade

do poder ~ilitar

política

2) A anistia

a possibilidade

mais imrortantes

pelo processo

considerado

pelos próprios
e delicados

ção. O roder civil, de fato, não conseguiu
militar

apresentadas

Assim
das propostas

critério

político.

constituintes

co
-

este muro e a vit6pondo por terra

por parl~lientares e pelos militares

aS

cassados,tam

de "lobby".

conflitantes,

das FFAA não deveria

de 1985. Nela, a reversão

ativo deveria reSfeitar

das carreiras

a partir

da Administração

foram apresenta-

a saber:

contido na Emenda Constitucional

do no serviço

mili

da Nova Constitui

como no caso da função constitucional,

tuinte em novembro

rídicos

transpor

foi bais UIllavez alcançada,

No entendimento
que estava

da autonomia

em

aqui fazer uso desta ~ltiffiatese para tratar da p0-

mo uns dos ass~"Yltosmais controvertidos

bém agindo através

de um muro protetor

na manutenção

será transposto

lêDica em torno da anistia,

profostas

da so-

de r'eorganí.zaç ao do país.

houve , no enta.n.to,a criação

tar, que dificilmente

ria do "lobby"

de -

à direção do Estado.

torno dos objetivos

Interessa

radical

do centro do poder e da elevação

co r-r-e s j onô e a ur.a condição

3) Após a anistia,

de democratização

E'ainda

mais

do

26, que convocara

a Consti-

ou a readmissão

do anistia

as reculiaridades

da exclusiva

Pública.

ser concedido

iniciativa,

e os regimes
competência

seria concedida

j~
e

pr0illoção na

,:",14••

.afosentadoria

ou na reserva,

a civis e militares,

respeit~ldo

os crité-

rios de antiguidade.
Vemos que a ffiaiordiscussão
do problema

da concessão

dade de indenização

sobre a anistia

da aposentadoria

retroativa

aos cassados

com a possi'bili-

à tropa. De forma seme

e da reintegração

dada à função constitucional,

lhante à questão

girava em torno -

os parlamentares

dividi-

ram-se em três grupos.(9)

3.1 O DEBATE PARLA~ENTAR
1) Os progressistas

defendiam

ríodo da pvniçao e a reintegração,
dos cassados.

e passou-se

feita pelo deputado

Roberto

que foram ~unidos,

inclusive

Freire

Mário Covas

continuou

(P1illn-SP)

tos administrativos~

sados tivessem

da Constituição.

abri~

a anistia

a todos

em 64,cem

A resistência

o impasse

a

o senador

encand.nhou pa ra a votaç ão UIIlaemenda que contem
ror TIlotivospolíticos

Para ele, seria injusto

em plenário

Brandão Monteiro

inicial

Na emenda

que se rebelaram

também. Como última

(PDT-RJ) adotando

superiores;
tentativa,

uma tese moderada,

chance ue reivindicarem

com base em a

deixar de fora da anistia,

cumj.r í.am ordens de oficiais

que apenas

foi rejeitada

constava

e rara solucionar

pIava os ~ue tirillaffi
sido cassados

aqueles

(PCB-PE),

aos marinheiros

grande

ao pe-

desta proposta,

a lutar pela indenização.

a partir da promulgaçãc

estas posições

retroativa

tal co~o era a reivindicação

Como se tornara difícil a aceitação

-se mão da reintegração

indenização

a indenização

integralmente

esta emenda

o deputado

propôs que os cas
seus direitos

no

STF. Isto também foi negado.
2) Os conservadores
da promulgação.

Eram contra a anistia

vo, por entenderem
tar. O deputado
o "Encouraçado

só adm.itiam qualquer

que isto afetaria

Ottomar Pinto
Potenkintl;

da e insurreição

indenização

a partir

aos Iunidos por ato administratia hierarquia

comparou

e a disciplina

a ação dos marinheiros

ou seja, uma rebelião

mili -

em 64,com

contra a ordem instituí

à pátria. A defesa dos conservadores

contra os progres

\

sistas baseava-se
ria para o Tesouro
nos cálculos

também no alto custo ~ue a indenização
Nacional.

dos assessores

Segundo

retroativa

os núrreros apresentados

tr~

(baseados-

m i Li tare's), a cifra cnegar-La à quantia

de

,
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..
setenta milhões

de cruzados.

de 17 milhões

dQ que não passaria

3) Os moderados
cassaçao

pudessem

va a pelo menos
o "Centrio",
tegração

como o relator

qvle a punição

Esta proposta

com a extensão
A Comissão

da Sistematizaçio

e a indenização

foi aIrovada

e tornou-se

Arinos vai mais longe ao acrescentar

aos ~ehefícirn

e ressarcimentos

a vencimentos,

E prevê a indenização

dos nos tempos da repressão

vantagens

das famílias

dos mortos

do relator Bernardo

As punições

reram "em decorrência
A prorosta

de

ativo como se estivessem

ou desapareci-

e2 atividade.

e

1979

po Lí t cav ,
í

cassados apoiava

a reintegração

entre 1961

da

relo projeto são as que ocor

iot.í.vaç ao exclusivamente

o Projeto

de civis e militares
Esta garantiria

Cabral

no serviço-

todas as promo -

çoes, r-e spe t a r-í.a somente os limites de idade e submetendo
í

dos um curso de atualização,

dos . '~

Cabral, ampliou os efeitos

~encionadas

dos Gilitares

mas tam.bém reivindicava

imediata,

rolítica.

Emenda 26 rarn os r~~idos desde 1946, e não somente
a Emenda.

em

da Emenda 26.

com todos os direitos

conforme

a rein-

o texto

e reintegração

O projeto

e

retroativa-

da Emenda 26 o direito de f,roilloção,
efetivação

atrasados.

pela

fosse retroati-

por ato administrativo,

à trora, a anistia aos marinheiros

, .
nao eram ~osslvels.

dizen

a que os prejudicados

ao STF, ou que a indenização

cinco anos. Outros,

consideravam

contra argumentaram

de ccuzados.

eram favoráveis

recorrer

~

vigor,

Os progressistas

não seria

por

demais cOIDf,lexo.Haja vista que as FFAA não haviam mudado muito na

sua

estrutura

que, segundo eles próprios,

aos rei tera-

ao longo dos últimos vinte anos.
O moví.uierrt o dos militares

!Il.fulifesto
onde chamava a atençao
los protestos
liA

cassados

para c:- "síndrome

dos chefes uilitares.
anistia

anteriormente

não significa

O manifesto

amente

A contestação
d.e ataque à postura
e retumbou

de direitos

subtraídos

afirmava

pe-

que:

consagrados,

que abranarbitrari

relo roder dominante."(lO)

do s chefes foi fei ta em alguns pronunciamentos-

<ias rarlamentares

na conhecida

do golpe"jcriada

rerdão pelos crimes come

tidos, mas um gesto tarQio da justiça,
ge a devolução

d.í.vu.Lgar'a
um

desde a Comissàe

de Sistematizaçro

reunião mí.n.i
st e r-í.a L em agcs t o de 1987, através-
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do general

Leônidas.
Por ocasião

e ao ministro

da decisão

da Marir~a

final, varlamentares

argumentaram

que como os cassados

punidos 'tendo por base os regulanentos
~, mente

a hierar~uia

"vitória

e a disciplina

da sensatez"

a decisão

ligados

FFAA

haviam

sido

feria

seria

for a, ~ortantOt

uma

nilitares,

na corporação,

às

a anistia

dos constituintes.(ll)

302 ANÁLISE DA QUESTÃO
/

Todo este proces~o

de discussão

e manifestação

tem imD~ica

çoes importantes:
1) A vitória

do fllo-Dbyll

dos

0ficiais

de gravata"

1I

tra que as FPAA re jei t am clan"mente
Aqui

se entende

politização

de pos í.c.íonamerrt.o

a partir

2) A concessão

°

argumento

veria

abalaria

da versão

dos cassados

dentro

política

da corpo raçác ,

pelos cassados

foi o ~áximo

o

existentes

com

e a disci})li-

de 64 que possuem

oficial

da rejeição:

demons

no seu interior

não a hierarquia

se requalificarem

a razão rundaEental

das F?AA e sua concepçao

distinto

foi rei vindicada

de que o texto arrovado

condições

encobrir

ideológico

ao plenário

na, IT~S sim os alicerces

a po Li, tização

como sendo causa de clivagens

da an.ist.i a conforme

o' encaminhamento

e dos chefes

concedido

as FFA~

e não ha-

é falso e serviu para

pôr em xeque a autonomia

e ideológica,

pelo menos

~

nos esca-

lões supe'rí.or-e s .

3) A negação
dispostos

da anistia

de frente

contestatório

rante a Noya República,
militar

concreta

~~,te ao que houve
causas

ram um certo

e externo

que roderia

na Argentina

e implicações).

em que est~

antes

a um
e du -

levar a uma crise da instituição
nas instituições

com outro de igual

a anistia,

estão-

daria margem

de sua atuação

forçosamente

\

nao

e dos tempos

Caso contrário

de julgar:lentodos militares

que fosse aprova~a

rentes

i~terno

se relaciona

que os militares

de sua imagem

do poder.

- o que repercutiria

4) Este problema
lidade

na prática

a fazer autocrítica

veram na linha
processo

~ostra

poderia

proporção:a

levar a uma situação

,Os militares

temor de que isso acontecesse.

impossibi-

civis. À medida

pelos

(se bem que deve~se

política~

ressalvar

brasileiros
Porém,

semelhanas dife -

sempre

deve-se

revela

conside

-
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•.
rar Que o poder civil no Brasil
e levar a cabo qualquer

julgamento

estava claro desde a abertura
se: "Revanchismo

não!

11

não demonstra

disposição

de consequências

política

e expresso

dita pelos militares

em patrGcinar-

concretas.

na popularizada

e repetida

já

Isto

fra --

:pelos civis a e-

les aliados.
5) A questão

da anistia

res enquanto

fere rr.aisprofundam.ente a autonomia

corporação

do que a da função constitucional,

quanto esta possui uma dimensão

de "cordialidade"

poder civil, a outra dá margem

a que os militares

dos :r:aisanosnas suas questões

internas.

zes de interferir
interferência
a marcada

na sociedade,

da sociedade

diferença

institucional

intramuros

exemplifica

Apesar

porque,e~.

na relação

com

o

sofram ingerê~cia..-

de se achar-emrcapa

é Lmpo ss ve L para eles ad.m.i
tirem

a

í

e~ suas questões

entre militares

identidade

dos milita-

internas.

e paisano,

que está. no cerne ':
da

das FFAA. Esta demonstração
a característica

Isto demonstra

de isolamento

de "fechamento"

-

das "institu

ições totaisll

(12), ainda que estas não sejam, exatamente,

dos quartéis.

O muro é a linha divisória

entre o militar

os

muros

e o paisano

- a ordem e o caos.
terceira

A

te, a questão

tese de Eliézer

da polêmica

em

de Oliveira

assim,

torno da anistia na constituição.

bém se tentou um esforço grande

para transpor

em pa,E

Aqui tail};

os muros da autonomia

li tar, que se. raoe t.rou mais uma vez inexpugnável
vil, quando alguns

explica,

aos ataques

mi-

do poder ci

dos seus raernbr
os ousaram a tingi-lo •

.4.0 CONCLUSÃO

Os pontos mais im.portantes do tllobby" foram a atribuição
titucional

e a anistia

no problema

da identidade

enfim no "ethos"

de negociação",

intervencionista,

política

incIQsive

dos militares

em alguns

na hierarquia

a concessão

demonstra

detalhes

civil para a intervenção

de crime militar,

pois ambos tocam fundo e disciplina,

e no u:niverso s í.mbó Li co das FFAA.

A atuação

a autorização

aos rr.ilitares cassados,

con~

a sua "capacidade-

de questões

interna,

polêmicas

a anistia,

como

a definição-

de"habeas.-data" que poe à mostra

os arqui

(
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'vos do SNI, etc. Os militariJs cederam em alguns
concessões

não atingiram

penas no varejo

detalhes, mas as

as coisas mais importantes,

e nao no atacado.

são limitadas

sentar alguma pe rda , foram ha bimente

11

su.as

elas ocorreram

a-

e, no que possa repre -

dri 'b.Lado s" pelos militares

e pe-

lo governo.

o

Iflobby" militar

civil em negociar.

demonstra

Isto acontece

muito mais coeso e uniforme
sa das correntes

políticas

litares,

justamente

em proveito
Quartel".

rróprio,

Inclusive,

que estão no seu ./in~eri-

Há ainda o problema

fazendo negociações

como no procedimento
muitos rolíticos,

cor~ecido

por deterem o monopólio

das "vivandeiras

para atingirem
com

0

seus objetivos,

"fantasma

do golpe

às vezes r.,anifesta, de um golpe militar.
perdeu para o argüEento

O Ulobby" contou ainda com a influência
litares e.o.seus destacados

tos críticos

do Congresso,

-

amea

Neste ca-

direta dos chefes mi-

pronunciarc.entos tanto aos políticos

pois foram. decisivos

como
11

ao

oficiais

nos momen-

das negociaçõe2.

Com todos estes exemplos,
dial" dos militares

podemos comprovar

sobre os civis ganha dimensão

mento em que são legitiffiadasna Constituição,
plicações

11.

da força.(13)

o em geral. Eles demo ns traram ma.ís poüe r de fogo que os
nos gaoinetes

~

não pura e simplesmente

das armas e da coerção, mas r-ela const~lte

so, a força dos argumentos

do

que diz que boas leis se fazem com boas

armas valeu muito bem para a questão mi~itar,

_de gravata"

com os mi

por recorillecera sua força ou tentando utilizá-Ios-

A máxima maqviavélica

púb.Lí.c

.- inde -

do cliente

para -tirar vantagens

me aç avam outros paz-Larserrta
r-es e a sociedade

ça, às vezes velada,

por cau

claras quar-to à questão militar

ideológico.

é

porque o poder militar

sem muita definição

do alinhamento

lisIDo dos pOlíticos,

basicamente

do poder

que o poder civil, este, fracionado

ar - não tendo sequer posições
pendentemente

ainda certa incapacidade

a médio

e Lon.,»

ditada a res~onsabilidade,
3eu poder e rermitem

legal a partir do mQ-

mas que podem trazer com-

praz.o,

Todas estas decisões,
não pelos rcilitares, mas

que a "tutela cor

no entanto,

foram formalmente

tomadas -

sim reLos r-ar-Lament.ar-e
s , e a eles deve ser cre
for terem cedido em pontos que diminuem

aos rrúlitares continuarem

em posição privilegiada-

o

I
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..
em relação à sociedade.
As decisões

tomadas ;elos constituintes,

f~~ção dos ]'FAA e a anistia,
so de~ocrático

brasileiro.

n:ente jurídicas
I

anutenção

é necessário

de limites ao proce~

Por razões que extrapolam

Além das observações

questões

simples-

de forças políticas,

feit~s ~nteriormente

dizer que sotnerrt e com o enfraquecimento

A transfor

das FFAA tem que levar em conta a influência
Nacional

como forte inspiração

da tutela e da autonomia
brasileira.

sociedade

da corporação

E ainda, a construção

litares à uma naior abertura

à socied~de

cultvIa política.

ideológica

para a ma-

diante do Estado

de caminhos

e

da

que levem os mi
esta

em termos de sua organização

a relação de forças e implementar
A rartir destas condições,

a revisão

da Dou-

civil. Por outro lado,

ainda tem muito a caminhar

capaz de alterar

ria eficácia

do poder mili tÇir e

í

do estatuto

modificações

minimamente

em

sua

satisfeitas,t~

do texto cO.:1stituciollal.A data prevista

para

tanto, 1993, parece um prazo b~stante

exíguo para que tais condições

jam possíveis • Até ago ra , os indícios

aao os de que a revisão

capitalize

a

neste trabalho

do poder civil é po ss vel ocorrer mudanças.

trina de Se6urança

~esma

à

sentido, a r(~lação poder civil x poder mili +ar-, está PQ!!

o fortalecimento

Sociedade

refere

deste quadro ameaça a saúde da democracia.

ta em questão.

nutenção

implicam na imposição

e passam ['elo campo das relações

Neste

mação

no que se

atenção maior em te~as como: for~a de governo,

da economia,

da

se

carta

privatização-

re f'o rma tri butiri.a, e t c , Daí, as pe r-ape ct i, vas não parecem-

muito ;.romissoras.
No atual governo,
com os militares

Q

a postura ~arece ser a de não confrontação-

O rresidente

Collor parece evitar entrar em rota

de

colisão com as FFAA. O maior pon t o de dis·córdia é a Questão que envolve
os salários,

SUscitffildoinsatisfação

na tropa. Mas a questão dos salários
vel pelo governo,
vis na concessão

sendo ~ais generoso

e, em alguns

casos, insubordinação

tem sido contornada
com os militares

de forma razoá

de que com os ci

de aumentos.

No plano iBternacional,

as mudanças

no Leste Europeu,

pondo

\

fiE 'a Guerra Fria, podem ajudar a desmistificar
do comunismo",
-americanas.

que permaneceu

Entretanto,

o perigo de "subversã0-

muito t erapo no imaginário

das FFJI...A.
latino

parece difícil isto ser suficiente

da crença no inimigo interno por parte dos militares

para o

fim

brasileiros.Se

já

I

,
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.
não

é'mais

do ator

o comunismo

político

capaz

o inimigo

a ser

de ameaçar

sua

combutido,

passa

autonomia

então,

e descartar

a ser
a sua

te

tute-

la.
\

'
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