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     Resumo 

Este estudo consiste em um esforço de investigação sobre o papel do Exército Brasileiro 

ao longo do momento constituinte (1985-1988). Em um contexto de passagem do regime 

militar para um regime liberal-democrático, compreendemos que a saída dos militares 

dos palcos políticos não significou um real retorno aos quartéis, mas uma retirada para os 

bastidores. Os militares se inseriram dentro da arena de disputas que foi o processo 

constituinte, participando dele conforme as regras do jogo democrático pré-definidas. 

Nesse sentido, as mais altas autoridades do Exército Brasileiro demandaram prerrogativas 

constitucionais de interesse corporativo à Assembleia Nacional Constituinte (ANC). Sob 

forma de lobby e na veiculação de discursos e advertências diretas ou veladas, o peso do 

aparelho burocrático castrense pressionou os constituintes para a aprovação das suas 

reivindicações. Logo, procuramos compreender e elencar os principais objetivos da 

instituição castrense, analisando o conteúdo das suas demandas, bem como sua relação 

com a memória militar oficial sobre o golpe de 1964 e a ditadura que foi forjada ao longo 

da democratização. Vale ressaltar que aprofundamos este estudo a partir do pressuposto 

de que o Exército não é uma instituição monolítica. Abordamos as relações civis-militares 

e intra-militares com o objetivo de compreender não só os desafios e obstáculos dos 

objetivos oficiais da instituição, mas como as demandas militares à Constituinte eram 

hegemônicas socialmente. Por essa razão, acompanhamos os desdobramentos de alguns 

temas de interesse militar na ANC: a destinação constitucional das Forças Armadas; a 

não ampliação da anistia; a não criação do Ministério da Defesa; a manutenção do serviço 

militar obrigatório; a subordinação das polícias militares ao Exército; os direitos políticos 

dos militares; o Conselho de Segurança Nacional; e a tutela constitucional da patente do 

oficial das Forças Armadas. Sustentamos que o sucesso das reivindicações castrenses não 

significava necessariamente uma simples continuidade de dispositivos autoritários em 

uma Constituição democrática, mas sim como resultado de um processo político marcado 

pela conciliação e acomodação de interesses das elites políticas e da cúpula militar. 

Fundamentalmente, as prerrogativas militares foram ressignificadas, ou seja, receberam 

novas roupagens adequadas para o novo regime liberal-democrático que ganhava forma. 

 

Palavras-chave: História dos militares; História Política; Democratização no Brasil; 

Momento Constituinte; Assembleia Nacional Constituinte 1987-88.  
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ABSTRACT  

This study consists of an effort to investigate the role of the Brazilian Army throughout 

the constituent moment (1985-1988). In a context of the transition from the military to a 

liberal-democratic regime, we understand that the military's departure from the political 

stage did not mean a real return to the barracks, but a backstage retreat. The military 

inserted itself into the arena of disputes that was the constituent process, participating in 

it according to the pre-defined rules of the democratic game. In this sense, the highest 

authorities of the Brazilian Army demanded constitutional prerogatives of corporate 

interest from the National Constituent Assembly (NCA). In the form of lobbying, 

speeches and threats, the weight of the military bureaucratic apparatus pressured the 

Constituents to approve their demands. Therefore, we sought to understand and list the 

main objectives of the military institution, analyzing the content of its demands, as well 

as its relationship with the official military memory about the coup of 1964and the 

dictatorship that was forged during the democratization process. It is worth noting that 

we deepened this study based on the assumption that the Army is not a monolithic 

institution. We approached civil-military and intra-military relations with the objective of 

understanding not only the challenges and obstacles of the institution's official objectives, 

but how the military demands to the Constituent were socially hegemonic. For this reason, 

we followed the unfolding of some themes of military interest in the NCA: the 

constitutional destination of the Armed Forces; the non-extension of amnesty; the non-

creation of the Ministry of Defense; the maintenance of obligatory military service; the 

subordination of the military police to the Army; the political rights of the military; the 

National Security Council; and the constitutional protection of the rank of officer of the 

Armed Forces. We maintain that the success of the castros' claims did not necessarily 

mean a simple continuation of authoritarian devices in a democratic Constitution, but 

rather as the result of a political process marked by conciliation and accommodation of 

interests of the political elites and the military dome. Fundamentally, military 

prerogatives were re-signified, that is, they received new clothes suitable for the new 

liberal-democratic regime that was taking shape. 

 

Keywords: History of the Military; Political History; Democratization in Brazil; 

Constituent Moment; National Constituent Assembly 1987-88. 
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INTRODUÇÃO 

A compreensão da participação militar no momento constituinte brasileiro (1985-

1988) constitui nosso objeto de pesquisa. Etapa fundamental para a consolidação da 

democratização, a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) foi convocada pela Emenda 

Constitucional nº 26 no primeiro ano de governo de José Sarney. Logo, o processo 

constituinte pautou o campo político ao longo da democratização no Brasil entre 1985 e 

1988. Aos “trancos e barrancos” a ANC contou com uma expressiva participação popular, 

o que garantiu avanços democráticos concretos na Constituição Federal de 1988. Entre 

os atores sociais envolvidos neste processo político, estavam as Forças Armadas, às quais 

contavam com uma ampla rede de articulação política para alcançar seus objetivos junto 

aos parlamentares constituintes. Em particular, ao longo do Momento Constituinte, nos 

interessa a ação coordenada e conjunta do Exército Brasileiro, objeto de estudo do nosso 

trabalho. 

Apesar do restabelecimento do regime democrático e da promulgação de uma 

nova Constituição em 1988, os anos oitenta receberam a alcunha de “década perdida” no 

Brasil devido à estagnação econômica, a hiperinflação, a crise fiscal do Estado e aos 

fracassos sucessivos dos diferentes “choques heterodoxos”. Eram as consequências dos 

gastos públicos, do inchaço da máquina estatal, dos empréstimos que incrementavam a 

dívida pública, junto a um cenário internacional desfavorável diante do aumento súbito 

do petróleo no final dos anos setenta, conhecido como o segundo choque do petróleo, 

além da ascensão hegemônica do neoliberalismo. Sob a privatização dos lucros, o bolo 

do “milagre econômico” cresceu ao longo dos anos setenta, enquanto nos anos oitenta, 

foram socializados os prejuízos. A alcunha parece então se confirmar com o agravamento 

das tensões sociais diante da concentração de renda do “milagre” e pelo quadro de crise 

econômica dos anos 80. Não foi por acaso que em abril de 1983, a cidade de São Paulo 

experimentou uma onda de saques e motins populares motivados pelo desemprego e pela 

alta da inflação. Em meio ao caos econômico e social, ao crescimento da desigualdade 

social, somados ainda a pandemia da AIDS, as questões políticas sobre o processo de 

democratização a priori pareciam o menor dos problemas. 

A alcunha pejorativa de “década perdida”, no entanto, oculta e ignora as 

complexas transformações políticas ao longo do esgotamento do regime militar, e o 

avanço das lutas e das conquistas sociais e democráticas por diferentes setores populares. 

Como registrou Marcos Napolitano, no final dos anos setenta, houve duas grandes 
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novidades, uma anunciada e outra “imprevista”. A primeira se deu pelo fim da vigência 

do Ato Institucional nº5, que ampliou os poderes da Presidência da República, 

“escancarando uma ditadura que, desde 1964, é bom que se diga, já era uma ditadura” 

(NAPOLITANO, 2017, p. 16). O então presidente-general Ernesto Geisel (1974-1979) 

foi quem em 1974 anunciou seu projeto de “distensão, lenta e gradual”, que longe de ser 

um plano rígido, foi oscilante, pragmático e por vezes improvisado1. O projeto de 

“distensão” é entendido aqui como um conjunto de reformas administrativas, econômicas 

e políticas como uma mudança das correlações de força dos aparelhos burocráticos do 

Estado. Trata-se, sobretudo, de um rearranjo das esferas de influência sobre o poder de 

decisão, o que implica na marginalização e na centralização de diferentes ramos do 

Estado. O objetivo era institucionalizar a “Revolução”, isto é, tornar previsíveis os 

procedimentos políticos do regime político. Neste sentido Geisel procurava garantir:  

[...] a um grupo bastante restrito, situado na cúpula do aparelho do Estado e 

formado basicamente em torno do próprio Presidente e do Ministro-Chefe da 

Casa Civil, Gal. Golbery do Couto e Silva, o monopólio dos principais recursos 

do sistema político, a fim de promover uma estratégia de “distensão” 

controlada [...] (CODATO, 1997, p. 3). 

Com a centralização do poder de Estado nas mãos do Executivo, Geisel então 

poderia efetuar uma modesta reintrodução de atividades político-partidárias para 

legitimar as ações do Estado, bem como restaurar certos direitos civis mínimos, tais como 

a garantia da liberdade de expressão, sem temer um “recrudescimento autoritário”. O 

objetivo principal era desmilitarizar o “sistema decisório” e principalmente o processo 

sucessório, uns dos principais motivos de cisão castrense durante o regime militar. Para 

tanto, Geisel teve que impor a autoridade presidencial ao Exército, redimensionando o 

papel político dos militares: “da condução cotidiana dos negócios de Estado para 

“condição usual” de guardiã da ordem interna” (CODATO: 2005, p. 93). Isso não 

significa que os militares foram dispensados do cenário político, pelo contrário, foram 

dirigidos para os “bastidores”, conservando as: “posições estratégicas no aparelho do 

Estado e sua capacidade de vetar certas iniciativas dos políticos civis em temas 

constitucionais e institucionais, como se viu na década de 1980” (CODATO, 2005, p. 92). 

 
1
 Muita gente acha que é preciso ter uma linha rígida, traçar essa linha e seguir por ela inflexivelmente. 

Não! A política exige sempre alguma flexibilidade. Ela não se resume a uma única pessoa, a não ser que o 

chefe seja um ditador. Desde que não se perca a noção de direção final, nem o sentido moral da ação, pode-

se entrar por certos desvios e retomar depois o caminho que se havia traçado. Querer fazer política com 

rigidez? É absolutamente impossível”. Trecho do depoimento do ex-presidente-general Ernesto Geisel 

(D’ARAUJO; CASTRO, 1997, p. 400). 
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Após o governo de Ernesto Geisel, a institucionalização continuou durante o 

governo do então presidente-general João Baptista Figueiredo (1979-1985), agora sobre 

o nome de “abertura” que ainda passaria por momentos importantes, como a reforma 

partidária, a reforma da censura, a Lei de Anistia. O novo governo, contou com expoentes 

da chamada primeira “linha dura”2 entre os ministérios militares, além da continuidade 

de outros ministros como Golbery do Couto e Silva.  

As mudanças não se restringiram ao campo institucional, a segunda “novidade” 

imprevista foi a entrada em cena de novos atores que “não se enquadravam nem na lógica, 

nem na agenda de transição conduzida pelo governo: o movimento operário e o 

movimento social” (NAPOLITANO, 2017, p. 17). Ao longo da segunda metade da 

década de setenta, no curso do programa oficial de “distensão”, uma série de movimentos 

sociais passou a disputar com o governo os espaços legais de atuação política, 

redimensionando o campo político brasileiro. 

No campo parlamentar, a imprevisível derrota governista nas eleições legislativas 

de novembro de 1974, permitiria que a oposição bloqueasse emendas constitucionais, 

obrigando o governo a negociar. A questão democrática passava a ser um ponto de 

convergências para diferentes setores sociais, a começar pelas associações de 

profissionais como Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Ordem de Advogados 

do Brasil (OAB), entidades que reivindicavam equilíbrio dos poderes de Estado, plenas 

 
2
 Maud Chirio fez um importante estudo aprofundado sobre o ativismo militar ao longo da ditadura militar. 

Nele a autora traz a seguinte definição sobre a “linha dura”: civis, oficiais superiores, tenentes-coronéis e 

coronéis que não possuíam uma mobilização uniforme. A contestação girava em torno na reivindicação de 

um maior rigor nas investigações dos IPMs, leia-se sem obstáculos legais, e no nacionalismo econômico. 

Essa contestação era motivada, sobretudo, pelo isolamento de grupos conspiradores civis-militares das 

decisões políticas pelo governo de Castelo Branco. Os primeiros contestadores foram oficiais da reserva 

remunerada (R/1), cuja manifestação pública não infringe o Regulamento Disciplinar do Exército. Depois 

destes surgem os militares da reserva e da ativa que não ocupavam postos em contato com a tropa, mas 

eram encarregados pelos Inquéritos Policiais Militares (IPMs) instaurados após o golpe (CHIRIO, 2012, p. 

54). Os grupos da primeira “linha dura” dos anos sessenta geralmente eram formados em torno de militares 

mais prestigiados, principalmente aqueles mais condecorados e conspiradores dos anos cinquenta, tais 

como: Olímpio Oliveira Mourão Filho e Odílio Denis (ambos da reserva). Entre os coronéis dos IPMs 

estavam: Francisco Boaventura Cavalcanti e Osnelli Martinelli. Eram todos oficiais militares que faziam 

oposição ao governo de Castello Branco, sem uma grande preocupação que pudessem ser identificados. 

(CHIRIO, 2012, p. 57). Na década de setenta, surgia uma nova “linha dura” dentro da “comunidade de 

segurança e informações”, principal oposição militar ao governo Geisel. “Os oficiais que nela trabalham 

coincidem, entretanto, num ponto particular: apesar do rodízio dos cargos, ‘a informação’ adquire ainda 

sob a ditadura, no espírito dos militares, o status simbólico de uma arma” (CHIRIO, 2012, p.176). Estes 

oficiais geralmente passaram pelos DOI-CODIs, SNI e CIE.  Entre eles podemos mencionar: o general 

Agnaldo del Nero, tenente-coronel Adyr Fiúza de Castro, general Newton Tavares de Souza (CHIRIO, 

2012, p. 180). João Roberto Martins Filho trouxe outra interessante definição sobre a discórdia militar nos 

anos sessenta: “a paisagem das correntes políticas atuantes nas Forças Armadas brasileiras caracteriza-se 

por uma pluralidade de posições por uma complexidade de fatores de desunião e cizânia que impede uma 

análise em termos plurais” (MARTINS FILHO, 1996, p. 114). 
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liberdades civis e igualdade jurídica (NAPOLITANO, 2014, p. 248). O movimento 

estudantil nunca havia deixado de fazer greves e passeatas, “ao que parece, novas 

articulações se fizeram dentro do movimento estudantil, deslocando o foco da revolução 

socialista para o tema das liberdades democráticas, ao menos no plano tático da luta 

estudantil contra o regime” (NAPOLITANO, 2014, p. 258). No vigor deste 

redirecionamento de lutas, em 1979 a União Nacional dos Estudantes (UNE) era recriada 

em Salvador. 

Em 1978, os operários da região do ABC paulista, e de outros polos industriais do 

Brasil, experimentaram uma rápida sindicalização, garantindo a reocupação do espaço 

político pelos sindicatos a partir de 1978 e uma intensa mobilização grevista ao longo da 

década de oitenta (SANTA, 2003). Junto à mobilização dos operários, houve um aumento 

do número de greves de bancários e até do funcionalismo público, cujas demandas faziam 

oposição aos primeiros passos do desmanche do estado desenvolvimentista pelas 

guinadas liberais a partir de 1987 (SALLUM, 1996). No campo, por outro lado, a luta 

pela reforma agrária foi intensificada com o surgimento do MST3 em 1984, seguido por 

suas ocupações em terras improdutivas que ganhavam destaque nacional (GRYNSZPAN, 

2003). Não menos importante, permeando tanto o campo quanto as pequenas cidades, 

atuavam as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), cuja organização comunitária 

viabilizava o combate contra a ditadura nos rincões do país (ROCHA, 2013, p. 66). Por 

outro lado, estava a Igreja Católica representada pela Conferência Nacional de Bispos do 

Brasil (CNBB), que ao longo da década de setenta já havia feito denúncias de violação 

de direitos humanos pelos governos militares. 

De uma maneira sintética, como expõe Marcos Napolitano, haveria quatro grandes 

grupos de atores na arena político-cultural. Os liberais que podem ser identificados nas 

mais variadas matizes. Aqueles liberais com posições mais moderadas e elitistas, 

arraigados ao formalismo constitucional liberal brasileiro. Outros centrados em 

associações de profissionais liberais e na indústria cultural com perspectivas mais 

democráticas e abertas a modernizações das relações sociais e arranjos jurídicos e a 

reformas sociais inclusivas. O segundo grupo era formado por artistas e militantes 

comunistas do PCB, que como sugere o autor, talvez fosse o mais orgânico de todos. 

Defensores da composição de uma frente ampla de oposição ao regime, entraram em 

atrito em várias ocasiões com outros grupos. O terceiro grupo seria um conjunto 

 
3
 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 
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heterogêneo, a “contracultura”, agregando movimentos e grupos de ação estética radical 

“ora expressão de trajetórias individuais marcadas pela busca de liberdade 

comportamental e experimentalismo estético que não cabia em movimentos e partidos” 

(NAPOLITANO, 2017, p. 23). Já a “nova esquerda”, o quarto grupo, reunia um conjunto 

heterogêneo de grupos sociais e valores ideológicos como católicos progressistas, líderes 

comunitários e sindicais, militantes trotskistas e intelectuais socialistas acadêmicos. Nos 

anos oitenta, essas correntes convergiram para a criação do Partido dos Trabalhadores 

(PT) (NAPOLITANO, 2017, p. 25).  

A oposição do final dos anos setenta e oitenta era plural e multifacetada, um 

caleidoscópio de diferentes matizes culturais, políticas e de origem sociais. Reuniam-se 

em torno da bandeira contra a ditadura, compondo força e energia na luta pelas bandeiras 

da anistia, pelas diretas4, e pela Constituinte. Contudo, a luta por essas bandeiras não 

significava uma uniformidade: 

Na dança das cadeiras do baile cultural da resistência, as posições desses 

grandes grupos ora convergiam, ora divergiam, ora se complementavam ora se 

anulavam. O dilema entre se agrupar em frentes de oposição heterogêneas ou 

manter-se isolado, mas fiel aos seus valores nas críticas e ações contra o 

regime, perpassou essa dinâmica. (...)As alianças entre estes grupos também 

eram tensas, precárias e fluidas (NAPOLITANO, 2017, p. 25). 

Acuado pela mobilização popular de cunho democrático, pela desmoralização 

frente ao atentado do Riocentro em 19815 e pela ingerência da crise econômica, a margem 

de manobra do governo Figueiredo gradualmente era reduzida. A deterioração do governo 

 
4
 Preferimos empregar por vezes a expressão “diretas” para nos referir às “Diretas Já!”, mobilização popular 

que ocupou as ruas entre 1983 e 1984, que reivindicava o fim do Colégio Eleitoral e a instituição do voto 

direto para a Presidência da República. 
5
 Houve um recrudescimento do terrorismo de grupos de extrema direita contra órgãos da imprensa, 

livrarias, universidades, bancas de jornal e instituições identificadas com a oposição entre 1978 a 1981. 

Eram velhos grupos armados radicais que se reorganizavam diante da democratização, entre eles: 

Movimento Anticomunista (MAC), CCC (Comando de Caça aos Comunistas) e Grupo Anticomunista 

(GAC). Os ataques consistiram em atentados a bomba, como o caso que ocorreu na sede da OAB do Rio 

de Janeiro, levando à óbito a secretária Lyda Monteiro, e deixando mutilado e cego o José Ribamar. Outra 

prática como foram os sequestros, como no caso do jurista Dalmo Dallari. Em 1981, contudo, houve um 

“acidente de trabalho”. Durante um evento no Riocentro, organizado e patrocinado pelo Cebrade no dia 30 

de abril de 1981, dois homens ligados ao DOI-CODI preparavam um atentado a bomba. Com o objetivo de 

explodir a caixa de energia, cortando a luz e gerar pânico entre 20 mil pessoas, a bomba explodiu dentro 

do carro matando imediatamente o sargento Guilherme Ferreira do Rosário, quem segurava o artefato, e 

ferindo gravemente o capitão Wilson Luís Machado. O problema, como apontou Gaspari, foi a rápida 

chegada da imprensa, inviabilizando qualquer tentativa de “limpar” o “acidente”. O inquérito policial 

militar (IPM) instaurado chegou à conclusão de que as bombas haviam sido plantadas no carro por 

militantes da esquerda. Com o desgaste tanto do governo quanto do Exército, que revelava o envolvimento 

de militares da ativa na onda de atentados, as ações terroristas da extrema direita minguaram 

(NAPOLITANO, 2014, p. 296). “O acobertamento do atentado produziu impactos muito superiores ao da 

explosão do Puma. A cena do crime apontava para os militares, e para mais ninguém. A bomba explodira 

no colo do sargento. Uma outra, que danificaria a casa de força do pavilhão, explodira sem causar danos”. 

(GASPARI, 2016, p. 195-199).   
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militar após 1981 foi acelerada. Em março de 1983, o deputado pelo PMDB, Dante de 

Oliveira apresentou a proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº. 5, que estabelecia o 

fim do Colégio Eleitoral e o restabelecimento das eleições diretas para Presidência da 

República em 1984. Em poucos dias, a ala “autêntica” do PMDB, liderada por Ulysses 

Guimarães, o “Senhor Diretas”, faria da emenda uma ampla campanha nacional, as 

“Diretas Já!”. Sob clima de “festa cívica”, as ruas das principais capitais foram tomadas 

por multidões principalmente no início do ano de 1984 (NAPOLITANO, 2014). A PEC 

das direitas foi votada na madrugada de 26 de abril de 1984 e embora tenha alcançado a 

maioria dos votos favoráveis, foi rejeitada por não obter a maioria qualificada de dois 

terços. Foram 298 votos a favor, 63 votos contrários, três abstenções e 113 ausentes. 

Restavam apenas 22 votos para ser aprovada (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p.484). 

Entretanto, o resultado da votação evidenciava uma mudança na relação de forças no 

Congresso, viabilizando uma vitória da oposição no Colégio Eleitoral (ROCHA, 2013). 

Diante desta efervescência social e política da sociedade brasileira, o Exército foi 

mais um entre os diversos atores dos quais procuram se impor no cenário político. Longe 

de terem voltado aos quartéis com o fim do regime militar, os militares obtiveram 

participação decisiva, arbitrária em alguns momentos, só que agora nos bastidores 

(CODATO, 2005). A partir de uma habilidosa costura de aliança política entre dissidentes 

do partido situacionista (PDS), da oposição moderada do PMDB junto a contatos com a 

cúpula militar, Tancredo Neves garantiu uma “transição política” sem grandes rupturas, 

isto é, longe dos partidos de esquerda, e, sobretudo, a não apuração das violações de 

direitos humanos ao longo da ditadura por militares. Sob estas condições do pacto 

conservador entre as elites civis e a cúpula militar, Tancredo se comprometeu a realizar 

eleições diretas em todos os níveis, convocação de uma assembleia nacional constituinte 

e com a promulgação de uma nova constituição. Contudo, sua morte abriu um horizonte 

de incertezas a diferentes atores políticos, comprometendo o próprio pacto liberal-

conservador. Com aval do general Leônidas Pires Gonçalves, o vice-presidente José 

Sarney assume a Presidência da República, e cumpre com as promessas de Tancredo. Em 

meio a esta turbulência e indefinição política a Emenda Constitucional nº 26 foi aprovada 

no congresso prevendo a convocação de uma ANC sediada no Congresso Nacional, livre 

e soberana (ARAUJO, 2013). Com base em Maria Helena Versiani (VERSIANI, 2014), 

entendemos que a partir de 1985 a constituinte pautou o cenário político brasileiro até sua 

efetiva promulgação em outubro de 1988, determinando novos embates e estratégias de 

enfrentamento político. Embora o período tenha se estendido por um curto espaço de 



20 

 

tempo, sua densidade pode ser conferida pelos contornos específicos em que a pauta 

constituinte trouxe ao cenário político de disputa entre diferentes agentes políticos, por 

essa razão denominamos o período de 1985 a 1988 de Momento Constituinte6. 

Apesar da frustração da derrota da campanha pelas diretas, o entusiasmo dos 

movimentos sociais de viés democrático é registrado no processo da constituinte de 

1987/88. Afirma Antônio Sérgio Rocha:  

Represada pelos anos de autoritarismo e reativada pelos eventos do final da 

década de setenta, uma vasta agenda de direitos se apresenta na fase inicial da 

ANC. Remobilizados após a derrota das Diretas-já, os movimentos sociais 

fariam da constituinte uma espécie de revanche da transição política pactuada 

(ROCHA, 2018, p. 124). 

Além de diferentes entidades civis e movimentos sociais integrarem as discussões 

na ANC, a luta pela participação popular na formulação da constituição de 1988 contou 

com a criação de movimentos como: Movimento Nacional pela Participação Popular na 

Constituinte (MNPPC) em janeiro de 1985 no Rio de Janeiro, e o Plenário Pró-

Participação em fevereiro de 1986 em São Paulo (VERSIANI, 2014). Não por acaso, o 

regimento interno aprovado em 1987 que além de viabilizar as audiências públicas, com 

a participação de não parlamentares, previa o direito de emendas populares, o que levou 

ao saldo de 122 emendas populares, com cerca de 12 milhões de assinaturas (ROCHA, 

2013).  

Por outro lado, as demandas militares à ANC eram vocacionadas publicamente 

pelo então ministro Leônidas Pires Gonçalves. Justamente pelas audiências públicas os 

militares encontraram espaço para defender seus posicionamentos na subcomissão7 de 

“Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança”. Sob relatoria de Fiuza Castro do 

Partido Frente Liberal (PFL-PE), e presidida por José Tavares (PMDB-PR), a 

subcomissão pautou questões castrenses, tais como: a criação do Ministério da Defesa, a 

redefinição da função militar, voto dos militares nas eleições, o controle orçamentário 

pelo congresso, a jurisdição da Justiça Militar, bem como a incorporação das polícias 

militares sob comando do Exército, entre outros (OLIVEIRA, 1994). 

Após a aprovação da estabilidade no emprego pela comissão de sistematização 

(CS) no final de 1987, formou-se um bloco parlamentar suprapartidário que se auto 

 
6
 Para mais informações sobre a definição de momento constituinte ver: Maria Helena Versiani 

(VERSIANI, 2014) e Ozias Paese Neves (NEVES, 2017). 
7
 O formato da ANC adotado consistia na criação de oito comissões temáticas, sendo cada uma agregando 

três subcomissões (ao todo foram 24 subcomissões). As matérias produzidas em cada comissão seriam 

englobadas por uma comissão de sistematização (PILATTI, 2008). 
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designava “Centro Democrático”, “Centrão” para os críticos. A partir da articulação de 

Sarney com apoio de Antônio Carlos Magalhães, o “Centrão” conseguiu reformar o 

regimento interno ao aprovar o Substitutivo Cardoso Alves: antes havia preferência pelas 

emendas provenientes da CS nas votações em plenário; agora “passavam a ter preferência 

aquelas emendas assinadas por metade mais um dos constituintes” (ROCHA, 2013, p. 

82). Na prática a CS tinha seus poderes reduzidos, até que foi extinta e substituída pela 

figura individual do relator-geral. Apesar das mudanças do regimento, o processo se 

manteve lento: as votações do primeiro turno que começaram em janeiro de 1988, só 

terminaram em julho, seguido então pelas votações de segundo turno em elevada tensão. 

Após polêmicas de alterações do texto pela comissão de redação, em clima de exaustão a 

Constituição foi finalmente aprovada em cinco de outubro de 1988 (ROCHA, 2013). 

Fundamental para a compreensão da atual dinâmica política brasileira (KINZO, 

2001), a democratização despertou o interesse de diferentes áreas do conhecimento, entre 

historiadores, cientistas políticos, sociólogos e cientistas do direito. Por se tratar de uma 

passagem entre regime militar autoritário para um regime democrático-liberal, os 

militares foram, em algumas análises, atores fundamentais para o desencadeamento do 

processo. Por esta razão, foi comum entre cientistas políticos a comparação da 

democratização brasileira com outras experiências similares contemporâneas, para então 

determinar o grau de “controle” ou tutela militar sobre o processo transitório. 

A leitura de Brasilio Sallum (SALLUM, 1996) sobre a Nova República sustenta 

que houve uma ampliação e autonomização do poder do Congresso Nacional, 

condicionando o Poder Executivo a compor coalizões e realizar negociações, ainda que 

na lógica patrimonialista. Outros núcleos de poder também foram autonomizados e 

ampliados como o judiciário, a procuradoria geral, prefeituras e, principalmente, a 

autonomização da sociedade em relação ao Estado e ao Congresso. Em outras palavras, 

a sociedade civil experimentou uma ampliação extraordinária dos direitos individuais e 

coletivos, incluindo-se aí os direitos de associação e de manifestação.  

Brasílio Sallum aponta que a Nova República foi importante para a construção da 

democracia no Brasil, onde mesmo sem a ruptura institucional, contou com a luta popular 

com grande liberdade de organização e atuação que tornou o processo político 

imprevisível. Neste sentido, entendemos que as elites políticas perderam o controle do 
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processo de redemocratização8, resultando na ampliação dos espaços de democratização 

e direitos. Em suma, a partir de 1977, iniciou-se um processo de composição de uma nova 

forma de Estado Brasileiro: 

No caso da transição brasileira para a democracia, a ilusão de que a “transição” 

ocorreu sem crise foi reforçada por ela ter ocorrido sem ruptura institucional. 

Isso foi facilitado, é claro, porque o próprio regime, através de suas 

autoridades, tomou antes inciativas para reformá-lo. Mas perdeu o controle do 

processo; sobreveio a crise política. No limite, ela poderia não ter resultado em 

“transição a democracia”, mas ter se resolvido por uma “reafirmação 

autoritária” (SALLUM, 2015, p. 237). 

É nesta perspectiva que este trabalho entende que os processos políticos que se 

iniciam a partir de 1977 e que vão até 1988 consistem na edificação de uma nova 

democracia-liberal. Por esse motivo, preferimos empregar o termo “democratização”, ao 

invés de “redemocratização”. 

É importante frisar, no entanto, que a “transição” democrática carrega consigo 

questões do regime militar que não foram superadas, como o próprio Brasílio Sallum Jr. 

lembra. Além da continuidade de prerrogativas militares não democráticas, que veremos 

adiante, foram negados ainda o acesso à verdade e à reparação judicial dos familiares de 

mortos e desaparecidos, como muito bem aponta a dissertação de Lucas Monteiro de 

Oliveira (OLIVEIRA, 2014), e o trabalho de Janaína de Almeida Teles (TELES, 2012). 

Neste sentido, compreendemos que o termo “transição política” não seja o mais 

adequado para representar as especificidades da conciliação e acomodação política 

brasileira. Ozias Neves (NEVES, 2017) entende que a noção de passagem traduz melhor 

as especificidades históricas adequadas da democratização no Brasil, sobretudo, porque 

ela resultou num “misto de permanências e rupturas significativas”. Inspirado em Walter 

Benjamin, Ozias Neves escreve: 

A nosso ver, a concepção de passagem, como território de ida e retorno, 

transitoriedade e sua relação entre o tempo e o percurso (trajeto) como 

passagem que ilustra a persistência de valores e práticas de dois regimes 

diversos (...) (NEVES, 2017, p. 04). 

 
8
 Uma redemocratização que remontasse uma democracia restrita como a República de 1946. “Os regimes 

de democracia restrita e autoritário que regularam a participação da cidadania na esfera do Estado varguista 

indicam que ele fixava limites estreitos para a competição política. Não cabe aqui uma análise deste Estado, 

mas vale indicar que além da competição política limitada, ele contou com a vigilância das Forças Armadas 

que cuidavam para que as disputas entre as elites políticas não ameaçassem incluir atores marginalizados 

da luta político-institucional ampliar ou colocar em xeque a participação do País na esfera de influência 

Ocidental. Por outra parte, a gestão intervencionista e desenvolvimentista da economia soldava os interesses 

dos vários segmentos das classes proprietárias, ainda que privilegiasse os interesses industriais” (SALLUM, 

2015, p. 245).  
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Essa pontuação não foi feita por uma mera preferência acadêmica. A noção 

“passagem” ao ressaltar a especificidade brasileira de conciliação e acomodação política, 

abre margem para uma nova abordagem sobre as relações entre as Forças Armadas, mais 

especificamente o Exército, e os setores civis no Brasil dos anos oitenta9. Da mesma 

forma em que essa perspectiva nos permite também pensar as dinâmicas internas da 

caserna no contexto de passagem democrática. Neste sentido, podemos estabelecer a 

seguinte questão que norteou o desenvolvimento da pesquisa: como funcionaram os 

mecanismos de tutela militar e por que eles foram constituídos ao longo da passagem do 

regime militar para o regime liberal-democrático? Mais precisamente, qual foi o papel 

militar ao longo do momento constituinte?  

Para guiar estas perguntas, nas condições estabelecidas acima, formulamos a 

hipótese fundamental do trabalho: a promulgação das prerrogativas constitucionais de 

interesse militar como o resultado de acomodação de interesses e da conciliação política 

entre elites políticas e militares no poder. Essa hipótese nos leva a duas outras 

secundárias. A primeira delas seria a adaptação militar sob uma nova realidade de 

passagem de um regime militar autoritário para um regime liberal-democrático, o que 

invariavelmente nos leva a entender a dinâmica interna da caserna. Outra hipótese 

consiste na mobilização popular como elemento “desestabilizador” para os acordos das 

elites (civis e militares) nessa passagem, sendo por isso um importante fator de 

“indefinição” do processo de democratização para as Forças Armadas, particularmente 

para o Exército brasileiro. 

O Exército Brasileiro já foi objeto de estudo sob diferentes abordagens 

historiográficas, de cientistas políticos e antropólogos. O interesse pela corporação militar 

por diferentes campos do conhecimento pode ser explicado devido ao seu importante e 

peculiar papel político na história republicana do Brasil, em cuja gênese atuou um 

marechal monarquista. A definição da natureza desse objeto de estudo, contudo, mostrou-

se um desafio, uma vez que diferentes abordagens ocultam importantes aspectos da 

caserna. Vejamos agora os mais importantes trabalhos sobre a ação política militar e como 

 
9 Rodrigo Patto Sá Motta sustenta que a tendência para conciliação e acomodação são aspectos tradicionais 

do comportamento político brasileiro (principalmente das elites políticas). Segundo ele, “é forte entre nós 

o recurso à conciliação, à busca de soluções de compromisso que evitem o caminho de rupturas radicais. 

Procura-se acomodar os interesses de grupos em disputa, em um jogo de mútuas concessões, para evitar 

conflito agudo, sobretudo quando os contendores principais pertencem às elites sociais. (...) A conciliação 

e a acomodação fazem parte do repertório de estratégias à disposição dos que disputam os jogos de poder 

no Brasil – ou seja, elas integram a cultura política do país –, e, como há larga tradição e vários exemplos 

bem-sucedidos, muitos líderes são incentivados a escolher tal caminho, na esperança de construir projetos 

políticos estáveis” (MOTTA, 2014, p. 13-15).  
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foi entendida a tutela militar no momento de passagem do regime militar para a 

democracia. 

Forças Armadas e política na literatura 

Samuel Huntington desenvolveu um importante modelo teórico sobre as relações 

civil-militares, em sua obra denominada “O Soldado e o Estado” (HUNTINGTON, 

1996). Com boa circulação entre os militares brasileiros, contando inclusive com uma 

edição exclusiva da BIBLEX, o sociólogo americano aponta para a profissionalização 

como elemento diferencial entre um quadro de oficiais de um exército moderno para os 

guerreiros do passado. Neste sentido, a profissionalização seria baseada em três 

princípios: especialização (doutrina, habilitação da administração da violência e 

capacitação nas ações militares), responsabilidade (compromisso com a sociedade e o 

Estado) e corporatividade (autoconsciência como um grupo que difere dos leigos, com 

organização profissional burocratizada e normatizada). Conforme sua teoria, a profissão 

militar existe para servir ao Estado, ou seja, os militares são idealmente “administradores 

e técnicos” da violência. 

Por serem profissionais do emprego e administração da violência, os militares não 

podem se envolver com questões políticas, cuja atividade deve ser exclusivamente dos 

setores civis. Questão fundamental para sua teoria, Huntington, então propõe o controle 

civil sobre os militares a partir de dois modelos: o controle subjetivo e o controle objetivo. 

O primeiro modelo, controle subjetivo, pressupõe a maximização de poder por parte de 

algum grupo civil em detrimento do poder político dos militares. Desta forma, as classes 

sociais, grupos e facções políticas ou instituições podem competir para controlar/cooptar 

os militares, em outras palavras, os militares aqui tornam-se um instrumento de pressão 

de determinado grupo civil. Outra forma de controle civil pode se chamar de controle 

constitucional, normalmente utilizado nas democracias, onde, o controle submeteria os 

militares às instituições democráticas (Legislativo, Judiciário e Executivo). Este modelo, 

porém, não exclui necessariamente a possibilidade de “intervenção” ou “autonomia” 

militar. 

 O segundo modelo, o controle objetivo, seria um caso ideal de maximização do 

profissionalismo militar, transformando as Forças Armadas (FA) em mecanismo do 

Estado como um todo. As FA altamente profissionais tenderiam, portanto, a participar 

minimamente da atividade política dada a complexidade dos assuntos militares, que as 

ocuparia completamente (HUNTINGTON, 1996).  
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Huntington pauta o debate sobre as relações civis-militares com seus modelos 

teóricos de controle civil sobre militares e profissionalização. Huntington elabora, 

contudo, uma teoria para estudo das Forças Armadas pensando nas realidades europeia e 

norte-americana, desconsiderando as especificidades da América Latina. Ligia Osório 

Silva (SILVIA, 2012) indica que o caso particular do Brasil não confirma a teoria de 

Huntington, uma vez que o processo de profissionalização das Forças Armadas brasileiras 

durante o governo Vargas (1930-45) não afastou os militares da política, pelo contrário, 

conferiu a eles um papel central na política nos anos 1930.  

O sociólogo brasilianista Alfred Stepan em “Militares na Política” (STEPAN, 

1975) foi pioneiro ao dedicar a atuação política do Exército Brasileiro como seu objeto 

de estudos. O autor sustenta que os papéis políticos da instituição militar são derivados 

da posição que o subsistema militar ocupa de dentro do próprio sistema político. A 

estrutura e a função do exército estão estreitamente relacionadas com a estrutura política 

da época, dessa forma, os militares não constituem uma instituição monolítica, 

psicológica ou politicamente isolada da vida civil. Por outro lado, a manutenção e 

preservação da corporação, a disciplina e a obediência hierárquica em grande medida 

conservam uma relativa unidade entre os militares. 

A segunda grande contribuição de Stepan na leitura sobre a relação do Exército 

com a política, diz respeito ao intervencionismo militar na política ao longo dos anos 

quarenta, cinquenta e sessenta. Contrariando Huntington, Stepan afirma que os sucessivos 

golpes militares estão inseridos dentro do jogo político brasileiro, não sendo por isso uma 

patologia/anomalia das relações civis-militares. Sob esta conclusão, o autor formula um 

novo modelo político “apropriado” para o Brasil: o “padrão moderador”10, onde os 

militares são inseridos na cena política pelos próprios civis que tentam cooptá-los 

politicamente. Nesta perspectiva, os militares operam como um quarto poder 

moderador11, cuja ação política se restringe à remoção do chefe do poder Executivo, 

transferindo o poder para outro grupo de políticos civis: 

Esse padrão de relações civis-militares, no qual todos os atores políticos tentam 

rotineiramente envolver os militares na política, se diferencia do modelo liberal 

onde a meta são Forças Armadas apolíticas (STEPAN, 1975. p. 62). 

O padrão moderador instaurado em 1945 perdurou até o golpe de 1964, quando o 

regime político foi substituído por outro modelo de “intervenção” militar na política. 

 
10

 O “padrão moderador”, segundo Stepan, é um modelo teórico típico das “sociedades pretorianas”, onde 

as instituições não absorvem adequadamente os conflitos sociais e políticos 
11

 O próprio autor afirma que sua inspiração veio do poder moderador do Brasil Imperial.  
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Desta forma, conforme uma parcela da classe política de oposição aderia à ideia de 

transformar o regime político, a Doutrina de Segurança Nacional (DSN), formulada pela 

Escola Superior de Guerra (ESG), fornecia os elementos ideológicos que legitimassem a 

permanência militar na condução política do Brasil12. 

Por fim, o conflito militar como fator de instabilidade do regime foi a terceira 

grande contribuição de Stepan para a bibliografia. Segundo o brasilianista, o regime 

militar foi governado por uma facção militar formada pela ESG, a qual formava militares 

liberais e intelectualizados, distantes da tropa e por isso mais sensíveis aos setores civis. 

Castelo Branco seria o grande líder dessa facção, daí o “gentílico” “castelista” para 

denominar os membros militares dessa facção. Por outro lado, o grupo de oposição aos 

“castelistas” no governo seriam aqueles militares autoritários e ultranacionalistas, 

autodenominado de “linha dura”, que por não terem passado pela ESG, não possuem 

contato com os setores civis. O líder da “linha dura”, majoritária na caserna, seria Costa 

e Silva, quem a partir de uma rebelião militar em 1965 conseguiu impor sua sucessão 

presidencial e começaria, supostamente, o processo de militarização e fechamento do 

novo regime13.  

Alfred Stepan trouxe consideráveis contribuições no estudo sobre a atuação 

política do Exército, sobretudo, no que tange à forma unilateral das intervenções 

militares14, ao papel “intervencionista” do Exército (ou das Forças Armadas) no sistema 

político brasileiro, e à instabilidade política no novo regime pós golpe provocado pelas 

cisões militares. Diversos autores, no entanto, apontam para fragilidades na teoria de 

Stepan, entre eles, João Quartim de Moraes (MORAES, 2001). Segundo este autor, a 

teoria de Stepan é carregada de suposições historicamente ambíguas, cujas afirmações 

são genéricas e podem caber a qualquer conteúdo histórico concreto15. Contudo, o modelo 

teórico desenvolvido por Stepan, o “padrão moderador”, é o cerne da crítica de Moraes. 

Segundo este autor, Stepan comete paralogismo ao deduzir um padrão de relações civis 

 
12

 No Capítulo 1 explicaremos mais detidamente o que foi a DSN. 
13

 Como vimos na nota 2, a “linha dura” se mostra muito mais complexa do que um simples bloco 

homogêneo predominante no Exército. 
14

 A intervenção militar no Brasil só ocorreu por ação unificada da instituição e não por parcelas militares, 

conhecidas como “quarteladas”. 
15

 “’Os militares são politicamente heterogêneos, mas também procuram um grau de unidade institucional’? 

Trata-se, com toda evidência, de uma proposição desprovida de qualquer conteúdo histórico concreto, 

podendo ser dita de qualquer formação militar, da guarda pretoriana dos imperadores romanos como do 

exército contemporâneos (...)” (MORAES, 2001, p. 65) 
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militares a partir de algumas constantes16. Deste modo, além de ignorar o processo de 

centralização política do Exército durante o governo Vargas, o “padrão moderador” reduz 

o papel político dos militares a uma simples ferramenta das elites civis17. 

Alfred Stepan (STEPAN, 1987) também dedicou um importante estudo sobre as 

relações civis-militares no Brasil durante o fim dos anos setenta e a década de oitenta. 

Para compreender a política de “distensão” de Geisel e a “transição democrática" o autor 

diferenciou liberalização e democratização. A liberalização do regime pode significar um 

abrandamento da censura nos meios de comunicação, uma liberalização das atividades 

autônomas da classe trabalhadora, uma anistia de quase todos os prisioneiros políticos e 

exilados e até a reintrodução de direitos legais para os indivíduos, tais como o habeas 

corpus. Uma democratização, por outro lado, além de exigir uma liberalização, “requer 

uma contestação aberta pelo direito de disputar o governo, e isto, por sua vez, requer 

eleições livres, cujos resultados determinam quem irá governar” (STEPAN, 1987, p. 12). 

Segundo o mesmo autor, Geisel iniciou um processo de liberalização do regime 

militar devido às próprias contradições internas. Os anos de Chumbo consolidaram uma 

quarta força militar, denominada como “novo profissionalismo”, especializado na 

repressão e perseguição policial de partidos de esquerda, da oposição e de guerrilheiros. 

Baseado no SNI, nos DOI-CODI, e nos centros de informação de cada arma (CIE, 

CENIMAR, CISA)18, o “novo profissionalismo” é autonomizado a tal ponto que começa 

a quebrar a cadeia de comando, comprometendo a disciplina e hierarquia das Forças 

Armadas. A repressão violenta por parte destes órgãos também estava ferindo a imagem 

das corporações, o que levou ao consenso entre os militares para a volta aos quartéis. 

Com a posse de Geisel e o predomínio do “velho profissionalismo”19 no seio da 

corporação, o consenso da necessidade da modernização militar com devida “adequação 

das suas funções”, os militares se retiram do poder lentamente, apesar da relativa 

resistência ainda do “novo profissionalismo”. Com a gradual liberalização, a oposição 

 
16

 “(...) descoberta presumida de uma ou algumas constantes nas relações entre civis e militares, a existência 

de um sistema de normas regendo estas relações e definindo as condições objetivas de equilíbrio do sistema 

político, essa passagem da parte para o todo é falaciosa, porque nada assegura nem que exista este todo 

nem que a presumida parte seja parte de um todo”. Idem. 
17

 No Capítulo 1 veremos mais adequadamente por que a divisão maniqueísta entre “castelistas” e “linha 

dura” de Stepan possui problemas. 
18

 Serviço Nacional de Informações (SNI), Departamento de Operações de Informação (DOI) e Centro 

Operacional de Defesa Interna (CODI), Centro de Informações do Exército (CIE), Centro de Informações 

da Marinha (CENIMAR), Centro de Informações da Aeronáutica (CISA). Podem ser também incluídos ao 

“novo profissionalismo” os Departamentos de Ordem Política Social (DOPS).  
19

 O “velho profissionalismo” consiste num suposto apolitismo militar, na manutenção da disciplina 

interna, no retorno aos estudos “técnicos” e não "teóricos” e na atenção voltada contra a ameaça externa.   
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democrática conquistou maior espaço político no congresso por meio das sucessivas 

vitórias eleitorais, prejudicando o controle do governo sobre a “transição” nos anos 1980. 

As divisões internas provocadas pela ala “malufista” do PDS e a composição da Aliança 

Democrática por Tancredo Neves garantem o fim do regime militar. 

Stepan, contudo, restringe o conceito de democracia a simples “eleições livres” e 

ignora os movimentos sociais de viés democrático e popular que eclodiram a partir de 

1977.  Além disso, o autor insiste no maniqueísmo da cisão castrense entre um suposto 

“novo profissionalismo” versus “velho profissionalismo”, dissimulando uma 

reconfiguração do cenário político e uma reorientação do papel político do Exército a 

partir de 1974. Mais importante ainda, o autor privilegia apenas as relações militares-

civis, diminuindo em uma simples polarização as dinâmicas internas da caserna, erro que 

foi repetido por importantes cientistas políticos brasileiros durante os anos oitenta. 

Eliézer de Oliveira (OLIVEIRA, 1994) é um dos poucos autores que se dedicam 

exclusivamente à questão militar durante a democratização. Segundo este autor, a 

“intervenção” militar na vida política brasileira não necessariamente corresponde ao 

“tradicional” golpe de Estado. As “intervenções” militares assumem diversas formas que 

por mais diferentes que elas sejam: 

[...] têm um denominador comum enraizado profundamente na cultura política 

nacional. Neste preciso sentido, a função interventora alicerça-se no direito – 

inscrito nas leis do país – e na prática política, no plano da sociedade e do 

Estado, com que as Forças Armadas decidem empregar sua força política na 

definição dos rumos da nação, em especial em momentos de crise política 
(OLIVEIRA, 1994, p. 97). 

A função interventora está vinculada de tal forma no aparelho militar que não 

contraria o profissionalismo, pelo contrário, justifica a “intervenção”, à medida que ela é 

prevista constitucionalmente. A lei, no entanto, só reconhece a ação política militar 

quando orquestrada pela cúpula militar, dentro de uma estrutura burocrática de comando 

e que mobiliza todo ou parte do conjunto do aparelho militar num único sentido. Nas 

palavras do general Góes Monteiro: “Sendo o Exército um instrumento essencialmente 

político, a consciência coletiva deve-se criar no sentido de se fazer a política do Exército 

e não a política no Exército” (sem data, apud, CARVALHO, 2005, p. 42). A função 

interventora está presente em quase todas as constituições brasileiras20. 

 
20

 Com única exceção da constituição outorgada de 1824. Em breve consulta, a constituição de 1937 

também não estabelece a função interventora no artigo 161. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-

publicacaooriginal-15246-pl.html (última consulta: 27/10/2018). 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-35093-10-novembro-1937-532849-publicacaooriginal-15246-pl.html
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Sobre o papel político das Forças Armadas durante a “transição” democrática, 

Eliézer Oliveira sustenta que: “a inserção do aparelho militar no processo político funda-

se em dois pontos indissociavelmente interligados: a autonomia institucional e a 

fragilidade do sistema político”. O primeiro ponto, previsto legalmente, confere uma 

obediência condicional com relação à autoridade civil, o que abre um enorme espaço para 

os militares julgarem quais são os limites legais e em que condições obedecerão. O 

segundo ponto, a fragilidade do sistema político, o aparelho militar constitui um parceiro 

efetivo do governo civil, “cuja autonomia o habilita a atuar sobre conjunturas políticas 

mediante o discurso de seus ministros e, em momentos especiais, pela presença das tropas 

nas ruas” (OLIVEIRA, 1994, p. 100-101). 

Nessas condições, a função militar se recai naquilo que o autor denomina de tutela 

militar, expressão recorrente nos mais diversos trabalhos sobre o período do governo 

Sarney. A lógica da tutela militar na conjuntura dos anos oitenta se confirmou a partir de 

dois aspectos, como sugere Eliézer de Oliveira: 

a) os dirigentes militares não abrem mão do exercício da função 

interventora, no sentido de promoverem o controle e a repressão do conflito 

social a partir de uma visão tendencialmente autônoma do que sejam a lei e a 

ordem, fundamentos constitucionais do emprego militar no interior do país. 

b) as intervenções motivadas pelo conflito social orientam-se no sentido 

de apoiar uma das partes (o capital, seja privado ou estatal) e de reprimir a 

outra (em geral, o lado sindical) (OLIVEIRA, 1994, p. 101). 

Sob este raciocínio, os militares preenchem o vazio hegemônico do governo 

Sarney com o uso da “força do argumento e do argumento da força”, ao custo da sua 

autonomização em relação aos demais arranjos do Estado. Este custo mostra-se caro, pois 

ao apoiar o presidente, o aparelho militar indica também os limites para as políticas de 

governo. 

Segundo Eliézer de Oliveira houve um grande debate em torno da função 

interventora das Forças Armadas no processo constituinte. As instituições armadas não 

pouparam esforços no lobby militar, nomeando doze oficiais superiores para pressionar 

os parlamentares, enquanto boa parte dos constituintes ficaram omissos, demonstrando 

inclusive desinteresse e desconhecimento sobre os assuntos militares21. O artigo 142, 

sugere o autor, teria sido um resultado de “meio termo” entre a tese da autonomia e da 

subordinação militar à autoridade civil:  

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 

 
21

 Jorge Zaverucha aponta que o deputado Ricardo Fiuza, líder da coalizão conservadora da constituinte (o 

“centrão”) confessa desconhecimento militar, mas apoiou firmemente as demandas militares.  
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com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 

da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem22. 

A função “interventora” militar é conservada, no entanto, o preceito condicional 

de obediência foi retirado. Soma-se ainda ao fato de que a função interventora militar 

deve partir de uma ordem civil, isto é, de uns dos três poderes, dispositivo muito elogiado 

por Leônidas Pires Gonçalves e Fernando Henrique Cardoso23. 

O lobby militar não se restringiu apenas ao debate em torno da função militar. 

Jorge Zaverucha (ZAVERUCHA, 2012) sugere que não só foram preservados 

dispositivos constitucionais da ditadura, como também foram adicionadas prerrogativas 

militares não democráticas. Logo, o aspecto autoritário do novo texto constitucional 

recebeu um “verniz” democrático em função da promulgação da Constituição de 1988. O 

autor destacou as seguintes prerrogativas: a subordinação da Polícia Militar e dos 

bombeiros ao Exército; a permanência de um código penal e de processo penal militar; a 

permanência dos seis ministérios exclusivamente militares (Exército, Aeronáutica, 

Marinha, SNI, Gabinete Militar e Estado-Maior das Forças Armadas); além da 

permanência da autonomia militar em assuntos administrativos, orçamentários e 

jurídicos. Estas interpretações têm sido elaboradas no campo da ciência política. 

Zaverucha e Oliveira, contudo, carecem de um olhar diacrônico, descartando, portanto, 

todo o processo que culminou na redação desses artigos. 

David Maciel (MACIEL, 2008) sugere que a Constituição de 1988, embora 

contenha avanços sociais e políticos consistentes, incorporou elementos da dinâmica 

conservadora da “transição”. O Executivo, por exemplo, manteve a prerrogativa do 

decreto-lei, agora sob o nome de medidas provisórias, que podem ser renovadas 

infinitamente, até que o congresso tome uma decisão. No entanto, as Forças Armadas 

foram as instituições mais bem-sucedidas na Constituição, no que tange em manter suas 

prerrogativas autocráticas, garantindo: o direito de intervenção da ordem, a manutenção 

 
22

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. 

http://www.defesa.gov.br/arquivos/2014/mes02/artigo142_cf.pdf  (último acesso: 11/03/2019). 
23

 Há uma brecha nesse artigo que permite a qualquer autoridade civil o poder de convocar a intervenção 

das Forças Armadas. O resultado foi catastrófico, um juiz de primeira instância solicitou ao Exército a 

reintegração de posse da zona industrial da Companhia de Siderúrgica Nacional (CSN) de Volta Redonda, 

até então ocupada por uma greve operária em novembro de 1988. Dessa intervenção, três operários foram 

mortos, um espancado até a morte e outro morrendo com um tiro de fuzil na nuca. Devido à repercussão, 

uma emenda constitucional foi aprovada dois anos mais tarde. Para mais informações consultar: João 

Quartin de Moraes (MORAES, 2001), David Maciel (MACIEL, 2008); e Eliézer Rizzo de Oliveira 

(OLIVEIRA, 1994). 

http://www.defesa.gov.br/arquivos/2014/mes02/artigo142_cf.pdf
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dos seis ministérios militares, a Justiça Militar24, autonomia e controle militar sobre a 

questão nuclear espacial e bélica, além do baixo controle orçamentário do congresso sobre 

as corporações armadas. Por fim, embora a Lei de Segurança Nacional (LSN) tenha sido 

extinta, junto com o Conselho de Segurança Nacional (CSN), foi criada uma substituta, a 

Lei de Defesa do Estado. Corroborando com o mesmo princípio de Eliézer Oliveira e 

Zaverucha, David Maciel sustenta que este sucesso é fruto da tutela militar sobre o 

governo Sarney. 

Eliézer Oliveira, David Maciel, Jorge Zaverucha (ZAVERUCHA, 1994; 2012) 

apontam com razão que de fato os militares não voltaram para os quartéis após 1985.  No 

entanto, além da insistência da tese maniqueísta de forças democráticas versus forças 

autoritárias (militares são inseridos aqui), os autores enfatizam uma leitura do 

continuísmo da ditadura militar, e, principalmente, do controle total militar sobre a 

“transição” a partir do conceito de tutela militar sob o governo Sarney. A pesquisa não 

exclui a ideia de tutela militar, muito menos procurou realizar testes do tipo “ocorreu/não 

ocorreu”, mas repensou a tutela militar como um resultado do pacto conservador feito na 

democratização, sem recair em leituras instrumentalistas da função militar, muito menos 

numa concepção onde os militares são agentes exógenos do cenário político. 

A ação militar no Momento Constituinte mostra-se muito mais complexa do que 

uma simples imposição militar por meio de vetos e ameaças. Canais de concordância 

entre civis e militares, e de discórdia entre militares ainda podem ser explorados para 

melhor compreensão da cultura política dos anos oitenta. Evidentemente, não 

descartamos a hipótese daqueles recursos de pressão política na consagração dos 

interesses militares na constituinte. Contudo, em função de leituras mecanicistas e 

estruturais levantadas acima, esses autores não abordaram as especificidades e 

complexidades das relações entre civis e militares ao longo da democratização. 

Esta pesquisa também se inspirou no livro de Wilma Costa (COSTA, 1991), que 

em sua tese de doutorado insere as forças armadas como dimensão central da crise da 

monarquia no século XIX. A autora se afasta de uma “teoria geral da intervenção militar” 

e de modelos abstratos sem validação histórica. Neste sentido, a autora propõe uma 

investigação: 

[...] a partir das situações concretas em que as intervenções se processam, tendo 

em conta a historicidade das relações Estado/Sociedade e Forças 

Armadas/Estado. Em cada momento, é preciso compreender a dinâmica da 

 
24

 Com competência de julgar civis por crimes militares. Na Justiça Militar também estão submetidas as 

forças policiais militares de cada estado. 
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inserção das Forças Armadas no corpo do Estado, a especificidade de suas 

demandas (tendo em conta essa inserção) e as articulações possíveis entre as 

motivações militares e as de outros setores sociais. (COSTA, 1991, p. 14) 

Assim, esta pesquisa não adota pressupostos teóricos que conferem uma visão 

instrumentalista e reducionista das Forças Armadas, dissimulando a realidade das 

intervenções militares. Empregamos o modelo de análise de Wilma Costa para 

compreender situações concretas de intervenção militar no conturbado contexto de 

democratização, de recrudescimento de mobilizações sociais e de crise econômica na 

segunda metade da década de oitenta. Entendemos que a especificidade da inserção do 

Exército ao corpo de Estado, neste período, lhe conferiu grande poder de pressão política, 

sendo por isso sujeito político com objetivos próprios em disputa com outros setores da 

sociedade. 

Este modelo de análise, contudo, ainda merece algumas ressalvas. Quando se 

propõe a estudar demandas militares, não necessariamente fica-se restrito às 

reivindicações de uma determinada facção militar no poder que representa abstratamente 

o Exército Brasileiro. Como vimos acima, não foram poucos os trabalhos que 

generalizavam as reivindicações da cúpula militar como uma pauta política de toda 

instituição e da caserna como um todo. Confeccionadas no “calor do momento”, em 

alguns casos, estas análises políticas acabaram por construir um conceito de tutela militar 

sobre as instituições ao longo da democratização. Nesta ótica, esse mecanismo de controle 

militar sustentou o governo Sarney enfraquecido e ilegítimo, ao custo de garantir os 

interesses da caserna, quais sejam: a prerrogativa de intervenção na política e alto grau de 

autonomia militar. Não por acaso, tais sínteses do final dos anos oitenta e começo dos 

anos noventa teceram analogias sobre o poder tutelar das Forças Armadas com o mito da 

espada de Dâmocles25. 

Embora sejam importantes as contribuições para a compreensão das dinâmicas 

políticas da democratização, as leituras da ciência política dos anos oitenta e noventa 

apresentam alguns problemas26. Primeiro porque elas pressupõem um poder tutelar 

 
25

 O mito de origem grega ou romana conta a história do tirano Dionísio de Siracusa. O cortesão Dâmocles, 

bajulador do tirano, recebe um convite de Dionísio para ocupar seu lugar por um dia. Contudo, ao deleitar-

se das confrarias de um rei como Dionísio, uma espada estava suspensa sobre Dâmocles, sem ele saber. Ao 

ver a espada suspensa sobre sua cabeça, ele perde o interesse pelo poder real. Desta forma, a espada de 

Dâmocles passou a ser uma alusão recorrente à fragilidade de um poder (governo), o qual pode ser 

rapidamente tomado (golpe). 
26

 Entre as principais leituras sobre a “transição” podemos citar: O’ Donnel, Gulhermo, Schimitter, 

Phillippe. Transições do Regime Autoritário: primeiras conclusões. São Paulo: Vértice, 1988; Share, 

Donald Mainwaring, Scott. Transição pela transação: democratização no Brasil e Espanha. Revista de 

Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 29, n.2, 1986; Linz, Juan, Stepan, Alfred. Problems of Democratic: 
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determinante no cenário político transitório, sobretudo, Alfred Stepan quem aponta um 

alto controle das Forças Armadas no processo “transitório” brasileiro em comparação a 

outros países27. Baseadas em modelos, conceitos abstratos e ancoradas em uma 

perspectiva institucionalista, estas sínteses excluíram ou diminuíram a ação popular ao 

longo dos anos oitenta, entre elas, as mobilizações populares para participação e 

conscientização do processo constituinte. Em segundo lugar, esses trabalhos também 

ignoraram ou reduziram as contradições internas da corporação castrense, qual seja, a 

ação de movimentos dissidentes militares da ativa e da reserva. As Forças Armadas são 

tratadas de maneira monolítica e estanque, como forças homogêneas insatisfeitas com o 

término do antigo regime e que para tanto operam para a continuidade de prerrogativas 

autoritárias e/ou corporativas. Terceiro, tomam o período de passagem para a democracia 

como um processo teleológico, como induz a escolha da noção “transição”, estabelecendo 

o fim do regime militar em datas marcantes, mas que pouco captam as continuidades e 

rupturas do autoritarismo28. Em suma, os trabalhos deste período consideram a 

politização dos militares como um anacronismo, ou uma disfunção da democracia 

brasileira. Não por acaso, foi consenso para a maioria dos cientistas políticos (e 

historiadores) a associação quase que automática da atuação militar no processo político 

como “intervenção política” ou “intervenção militar”, “cesarismo” e/ou “tutela militar”. 

Neste sentido, estes conceitos, principalmente “intervenção”, conferem aos militares o 

papel de agente externo do jogo político. A alusão à espada de Dâmocles confirma, 

portanto, a concepção disfuncional da ação política militar, ao transformar os militares 

em uma força externa do cenário político, independente dos setores civis e uma ameaça 

às instituições. 

Vale aqui um rápido esforço de historicização destas análises do “calor do 

momento”. Conforme a leitura de Cícero Araujo (ARAUJO, 2013) sobre as teses jurídicas 

 
transition and consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: 

The John Hopkins University Press, 1996; STEPAN, Alfred (Org.). Democratizando o Brasil. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
27

 O autor compara o poder de influência militar nos processos de transição do Brasil, Argentina, Uruguai 

e Espanha (STEPAN, 1988). Jorge Zaverucha (ZAVERUCHA, 1994) em um estudo similar, mas mais 

aprofundado sobre a tutela militar também emprega a mesma metodologia comparativa, chegando à 

conclusão de que no Brasil os militares detém maior controle do processo de transição. 
28

 Estamos de acordo com a maioria da historiografia que determina como fim do regime militar de 1964 

em 1985, quando o presidente Figueiredo termina seu mandato. Daniel Aarão Reis (REIS, 2014) aponta 

que o regime militar terminou em 1979 com o fim do AI-5 e a promulgação da Anistia. Marco Antônio 

Villa concorda com Aarão Reis quanto ao fim do regime, mas estabelece o início da ditadura em 1968, com 

o estabelecimento do AI-5. 
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dos anos oitenta29, as análises nas quais nos referimos acima também podem ter sido 

induzidas pelas ambiguidades da própria transição, em seus “avanços” e “retrocessos” 

conforme a concepção de democracia idealizada por estes autores. Essas ambiguidades 

sugeriam a todos os atores um horizonte de indeterminação do processo, e “quanto mais 

indeterminado fosse, maior o empuxo para participar dele, criticamente ou não” 

(ARAUJO, 2013, p. 335).  

Logo, procuramos compreender como as análises bibliográficas sobre este 

período foram influenciadas pelas condições históricas em que foram produzidas. Em 

função das pressões militares sobre a Constituinte e o entendimento de que houve uma 

efetiva incorporação das demandas castrenses no novo texto constitucional, alguns 

estudos priorizaram as relações civis-militares ao longo dos anos 1980, ênfase que se 

estendeu até a segunda metade dos anos 2000. Este foco pode ser explicado em função 

da oportunidade em que o processo constituinte abriu para um maior controle civil sobre 

os militares, ponto considerado nevrálgico para estes autores ao longo da consolidação 

democrática30. Os defensores dessa tese eram expoentes intelectuais do importante 

Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade de Campinas (NEE-UNICAMP), entre 

eles Eliézer Rizzo de Oliveira, Wilma Peres Costa, João Quartim de Moraes e Coronel 

Geraldo Cavagnari. As teses de controle civil e redução da autonomia militar que 

repercutiram na ANC também eram compartilhadas por outros intelectuais, dentre eles 

provenientes da Universidade de São Paulo (USP): Fernando Henrique Cardoso e Maria 

do Carmo Carvalho Campello de Souza; e brasilianistas como Alfred Stepan e Juan Linz. 

Não cabe aqui uma discussão sobre a adequação ou não de uma democracia com 

a politização militar. Muito menos pretendemos defender aqui uma idealização de 

relações civis-militares a partir de esquematizações abstratas. Entendemos que o 

“assombro” diante dos militares na política ou da política entre os militares, é uma falsa 

 
29

 O autor aqui trabalha com o embate de duas teses jurídicas que pautaram a legitimidade ou não da 

convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte soberana, livre e exclusiva. De um lado tínhamos 

teses como Ferreira Filho, quem argumentava que a “Nova República” não havia nascido de uma revolução, 

surgindo por isso do exato cumprimento da Constituição em vigor. Por isso, não há poder constituinte 

originário. Por outro lado, as teses de José Afonso da Silva e Raymundo Faoro sustentam que o poder 

originário emanava da “decadência” do regime de 1964.  Continua Cicero Araujo: “Até aqui não se discutiu 

como as peculiaridades da transição à democracia no Brasil, e as diferentes avaliações sobre ela, 

influenciaram os debates. Certamente influenciaram e muito. (...)o enquadramento teórico dificultava uma 

resposta nuançada, induzindo a opções esquemáticas do tipo ‘ou uma coisa ou outra’. Contudo, a transição 

brasileira, longa como foi, revelou-se tão cheia de zigue-zagues que dificilmente poderia ser reduzida a 

avaliações esquemáticas” (ARAÚJO, 2013, p. 335). 
30

 Samuel Huntington assinala que a profissionalização e a subjugação dos militares ao poder civil são 

condições necessárias para consolidação de uma democracia sem riscos de golpes militares. 
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questão, conforme a leitura de Paulo Ribeiro da Cunha (CUNHA, 2018). Este autor 

propõe que a política, enquanto princípio de mediação ou conciliação, esteve presente 

internamente nas Forças Armadas ao longo da sua história, sendo “operacionalizada de 

várias formas externamente”, contrariando o clássico paradigma de que os militares “são 

apolíticos ou não participam da política”. Mas, dialeticamente, a política nas e das Forças 

Armadas entra em choque com os princípios basilares de hierarquia e disciplina, caros à 

corporação (CHIRIO, 2018, p. 22). 

Na compreensão dos altos oficiais, a preservação destes valores é garantida na 

medida em que o posto hierárquico legitima e autoriza o posicionamento político. Em 

outros termos, como avalia Maud Chirio, militares não fazem política, “e quando fazem, 

é um assunto de generais” (CHIRIO, 2012, p. 08). Em 1969 o general Orlando Geisel, 

então ministro do Exército do terceiro governo militar, justificava: 

Queiramos ou não, estamos metidos na política. O general muitas vezes é 

obrigado a aparentar que não está metido em coisa alguma, que cuida apenas 

da parte profissional, mas o general, evidentemente, tem que se meter na parte 

política; mete-se pelos bastidores. (...) Capitão, major, coronel e o próprio 

general de brigada devem deixar de fazer política; política é só nos altos 

escalões. Comandante de exército faz política; faz menos que eu, ministro, 

faço; e eu, menos que o presidente, mas faz política. É preciso dar a impressão 

de que nós não estamos cogitando da política (GASPARI, 2014, p. 138)31. 

Por outro lado, a história revela que os jovens oficiais e praças confrontavam o 

comando hierárquico32. A luta por se manifestarem politicamente, “refletindo enquanto 

política relacionada aos militares, e não somente questões corporativas, mas também uma 

nova polarização, direita e esquerda, que faria parte da história no século XX”. A partir 

destes pontos levantados, é necessário reconhecer que as “Forças Armadas não se 

constituíram historicamente como um bloco monolítico” (CUNHA, 2018, p. 23 - 24)33. 

 
31

Fala do ministro Orlando Geisel na 48ª reunião do Alto-Comando do Exército, em Aspectos Históricos 

do Alto-Comando do Exército, de 26 de julho de 1979. Como constata Maud Chirio, a data provavelmente 

está errada, uma vez que nesta reunião Orlando Geisel já havia falecido. Segundo a autora, provavelmente 

a reunião ocorreu em novembro de 1969 (CHIRIO, 2012, p. 239, nota 1). 
32

 Podemos mencionar o movimento de florianistas ainda na República da Espada, bem como a revolta da 

Chibata liderada por João Cândido na República Oligárquica; os movimentos tenentistas ao longo da década 

de 1920, a radicalização de militares envolvidos com a Aliança Nacional Libertadora (ANL) e o fascismo 

brasileiro representado pelo movimento Integralista ao longo da década de 1930. A Quarta República foi 

tumultuada pelas tentativas de golpe de oficiais radicais da direita, bem como pelo Manifesto dos Coronéis 

em 1954. Após o golpe militar de 1961, João Goulart aterrissou em segurança em território nacional após 

intervenção de praças legalistas da aeronáutica. Em 1963 ocorreu a revolta dos sargentos em Brasília, 

seguida pela revolta dos marinheiros em março de 1964. Para mais informações sobre as mobilizações de 

praças e oficiais de baixa e média patente ver: Frank D. McCann (MCCANN, 2007), José Murilo de 

Carvalho (CARVALHO, 2005), Nelson Werneck Sodré (SODRÉ, 2010). 
33

 Paulo Ribeiro da Cunha nesta mesma linha de raciocínio pontua um segundo aspecto das Forças 

Armadas: “o virulento anticomunismo que procurou identificar como comunistas setores que incorporavam 

militares legalistas, democratas, nacionalistas e também comunistas  (esses, para todos efeitos, 



36 

 

As tensões políticas nas relações intramilitares não cessaram pós-golpe civil-

militar de 1964, embora o governo de Castelo Branco fosse responsável pelo maior 

expurgo na história das Forças Armadas. Enquanto o primeiro governo militar sinalizava 

para uma militarização e fechamento do regime, as dinâmicas castrenses passavam a 

instabilizar a ditadura militar já nos primeiros anos. Neste sentido, João Roberto Martins 

Filho (MARTINS FILHO, 2019) sustenta que a cizânia castrense ocorreu em dois níveis, 

no nível do oficialato e no nível hierárquico, sendo por isso dois fatores permanentes de 

crise do regime militar. Entretanto, a aversão à política civil provocava exatamente uma 

unidade na discórdia castrense: 

(...) a estratégia preventiva de recusa a qualquer possibilidade de volta ao 

passado populista possibilitou um quadro de unidade militar que definiria, em 

seus termos mais amplos, a dinâmica política do regime pós-1964. Tal 

dinâmica se configuraria em dois processos. Num primeiro plano, o processo 

unitário se expressaria no aprofundamento da militarização a cada momento 

em que o regime militar se vê ameaçado. Num segundo plano, nos processos 

de cisão no seio das Forças Armadas, vale dizer, nas sucessivas crises político-

militares. A crucial união constituída na oposição ao mundo político convive, 

assim, com a constante concórdia. Trata-se sinteticamente, de um processo de 

unidade na desunião. Em termos mais específicos a pesquisa permitiu localizar 

a desunião expressa de forma diversa na hierarquia (desunião em torno da 

sucessão presidencial) e na oficialidade (cizânia nos quartéis, relacionada à 

expectativa de influenciar diretamente o governo) (MARTINS FILHO, 2019, 

p. 70). 

Dentro dessa compreensão sobre as contradições da instituição castrense, Maud 

Chirio (CHIRIO, 2012) faz um profundo estudo sobre as dissidências militares ao longo 

da ditadura militar. Seu trabalho esmiúça as facções dissidentes e como estas foram 

capazes de influir no processo político do regime militar: 

Oficiais de todas as patentes, do tenente ao general dissidente, são os atores 

dessa vida política bastante peculiar. Suas trajetórias e redes, seus modos de 

organização e ação, suas convicções e estratégias não são uma pequena história 

ao lado da grande: permitem compreender a evolução do regime, sua 

progressiva militarização, seu endurecimento por espasmos e seu fechamento 

repressivo (CHIRIO, 2012, p.13).  

A perspectiva na qual nos alinhamos compreende a importância das dinâmicas 

políticas intramilitares conforme os trabalhos de Paulo Ribeiro da Cunha, João Martins 

Filho e Maud Chirio. Da mesma forma, procuramos entender que as demandas do 

Exército partem de uma dada facção militar que se encontra ancorada na cúpula militar. 

Estas demandas, como veremos adiante, conviveram, se tensionaram e se acomodaram 

 
numericamente pequenos entre seus pares); associando como teses comunistas (seguramente muitos de seus 

militantes estavam à frente de  muitas delas) direitos e demandas corporativas dos praças e marinheiros” 

(CUNHA, 2018, p. 24). 
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com outras pautas políticas de outras facções militares, situadas em níveis hierárquicos 

inferiores.   

Uma breve consideração sobre as fontes primárias e metodologias de 

análise 

Para execução deste trabalho, foram pesquisados muitos acervos documentais, 

cujo estudo completo ultrapassaria os limites desta dissertação. Para tanto foi necessário 

estabelecer um recorte temporal e temático para a seleção do material que seria 

contemplado. 

O primeiro acervo fundamental para o desenvolvimento da pesquisa foi fornecido 

pelo Arquivo Histórico do Exército (AHEX), o qual forneceu todos os Noticiários do 

Exército (NE), produzidos entre 1985 e 1988 pelo então Centro de Comunicação Social 

do Exército (CCOMSEX). O NE foi e ainda é o semanário oficial do Exército Brasileiro, 

fundamental para comunicação institucional entre os militares no poder e a tropa 

espalhada pelo país. Nele foram publicados desde promoções, decretos, diretrizes 

ministeriais até artigos sobre visitas especiais, comemorações e festejos. Ao que nos 

interessa, fundamentalmente, foram aquelas publicações que diziam respeito sobre a 

atuação da administração de Leônidas Pires Gonçalves, como entrevistas concedidas, 

posicionamentos oficiais da instituição, pronunciamentos para a imprensa, discursos 

proferidos durante ritos cerimoniais, e artigos sobre planos de modernização. Não menos 

importante, foram as “Ordens do Dia” (ODs) publicadas nesse jornal, sejam elas 

referentes às comemorações sobre o golpe civil-militar de 1964, ao Dia do Soldado ou à 

“Intentona Comunista”. 

Outro importante corpus documental foi o acervo do SNI e do EMFA, 

disponibilizados digitalmente pelo Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN). 

Extremamente amplo, o acervo disponibilizou um importante documento para pesquisa: 

os Relatórios Periódicos Mensais (RPMs), produzidos pelo Centro de Informações do 

Exército (CIE), assinados pelo chefe deste órgão. Classificado como secreto, o 

documento possuía ampla circulação dentro das esferas do Poder Executivo até a cúpula 

militar. Podemos afirmar que o RPM já circulava na administração do ministro do 

Exército Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, durante o governo de Figueiredo34. 

 
34

 Vale pontuar que foram constatados documentos similares produzidos pela 2ª sessão do I Exército ao 

longo da década de setenta. 
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Sob uma roupagem da DSN, o documento possui cinco campos para reportar 

informações: militar, econômico, político, psicossocial e apreciação. Por ser um 

documento relativamente extenso (com cerca de cinquenta páginas cada relatório 

mensal), optamos por analisar exclusivamente três campos: militar, político e 

apreciação35. 

Por fim, outros dois importantes acervos documentais foram os acervos históricos 

digitais da revista Veja, do jornal O Estado de São Paulo (OESP) e do jornal Folha de 

São Paulo (FSP). Neles procuramos a veiculação de pronunciamentos do Exército que 

não foram encontrados no NE, bem como serviram de base para a pesquisa de 

desdobramentos do Momento Constituinte. 

Para a análise deste material documental trabalhamos com algumas premissas 

teóricas e ferramentas metodológicas.  

A relação entre história e memória requer alguns cuidados teóricos, 

principalmente quando se diz respeito a um passado recente, onde as memórias do 

processo histórico ainda estão vivas no tecido social (NAPOLITANO, 2020, p. 22). 

“História e Memória são duas formas distintas de representações do passado”. A 

primeira consiste em uma operação intelectual com base em “procedimentos científicos, 

um método, a crítica das fontes e a busca de evidências as mais amplas e diversificadas” 

(PATTO, 2013, p. 61). A segunda consiste em uma construção cultural livre, mais 

precisamente, conforme formulação de Maurice Halbwachs, a memória pode ser 

compreendida como uma construção social que estabelece elos para constituição de laços 

sociais de coesão em uma sociedade (NAPOLITANO, 2020, p. 23). Contudo, importante 

lembrar que embora a busca pela verdade seja um dos pressupostos da história, a 

pretensão de neutralidade é insustentável36. Do mesmo modo, não é possível afirmar a 

memória como uma construção totalmente descolada da realidade, à espera da inquirição 

“imparcial” da história. Conforme aponta Marcos Napolitano: 

O problema da verdade que, em princípio, poderia ser utilizado como o 

delimitador entre história e memória, tampouco é um demarcador de fronteiras 

entre as duas. Nem a história é uma ponte direta para “aquilo que realmente 

 
35

 Padronizamos da seguinte forma a citação dos RPMs: RPM, mês, ano, código do acervo do SNI 

(BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_) seguido pelo código de busca do RPM específico no SIAN 

(exemplo: 86058915). Exemplo de citação: RPM de abril de 1985 - 

BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058915_d0001de0001. Para facilitar a busca pelo RPM, 

recomendamos acessar a aba “Fundos/Coleções”, depois clique em “pesquisa livre” e em seguida insira 

apenas o código de busca do RPM (no caso: 86058915). 
36

 Conforme escreve Rodrigo Patto, a subjetividade deve ser integrada de modo produtivo ao trabalho 

comprometido com o conhecimento e não se entregar a ela acriticamente, como operam o negacionismo ou 

revisionismo enviesado (PATTO, 2013, p. 64). 
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aconteceu” como sonhavam os pais fundadores da disciplina no século XIX, 

nem a memória é, necessariamente, uma ficção imaginativa sem nenhum 

compromisso com o real (NAPOLITANO, 2015, p. 11). 

Compreendo aqui a memória enquanto objeto de estudo da história, onde o “seu 

processo de construção social pode ser conhecido e criticado de maneira objetiva por 

historiadores” (NAPOLITANO, 2015, p. 12). Desse modo, busco situar o processo de 

construção de uma memória institucional militar em um contexto específico, não só como 

parte de um projeto político castrense, mas como ela interferiu no processo constituinte 

(1985-1988). 

René Rémond recusa a crítica sobre a superficialidade dos fatos com a qual a 

história política se recai, em que na maioria dos casos podem estar relacionados a 

elementos de longa duração. Para o autor, os fatos demonstram uma pluralidade dos 

ritmos, uma articulação do contínuo e o descontínuo, do instantâneo e do extremamente 

lento. O autor ainda defende a ideia de interdisciplinaridade, isto é, o emprego de noções 

e métodos desenvolvidos por outras áreas do conhecimento, como a ciência política e a 

antropologia. 

Para qualificar a ação política das Forças Armadas na ANC, tomamos de 

empréstimo a noção de “grupos de pressão” sintetizado por Norberto Bobbio, Matteucci 

e Pasquino. Em sistemas democráticos a liberdade de associação para a participação 

política pode ser uma estratégia comum para os mais variados atores sociais. A ação 

destes grupos de pressão consiste na operação de uma forma constante e específica, além 

de complementar a ligação entre segmentos sociais organizados e o Estado. Desta forma, 

sem o exercício direto do poder decisório, estes grupos buscam influenciar a tomada de 

decisões, na qual o conjunto das atividades dessa empreitada pode ser entendida por 

lobbying (BOBBIO, 1993). Os militares cassados, ou aqueles no poder, ao procurar 

influírem no processo constituinte podem ser considerados grupos de pressão. Além 

disso, os grupos militares insatisfeitos também podem ser considerados grupos de pressão 

dentro da instituição, uma vez que suas reivindicações procuram alterar a condução 

política da cúpula militar. 

As propostas teóricas de Pierre Rosanvallon (ROSANVALLON, 2010) para a 

história política também são fundamentais para esta pesquisa. Segundo este autor, o 

político pode ser definido como uma esfera de atividades caracterizada por conflitos 

irredutíveis. É um processo que permite a constituição de uma ordem a que todos se 

associam, mediante deliberação das normas de participação e de distribuição. Inspirado 

na leitura de Hannah Arendt, este levantamento do autor, embora tenha seus méritos, deve 
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ser empregado com cuidado. O quadro político de disputa deve ser entendido também 

com a participação de atores políticos desiguais, cujas determinações são hegemônicas, 

acabando por marginalizar outros grupos políticos. O Exército é um ator político de peso 

ao longo da transição, isso é ilustrado principalmente no seu poder de veto sobre a anistia 

“irrestrita” e reinserção de militares que foram expulsos das Forças Armadas logo após o 

golpe. 

Pierre Rosanvallon defende um diálogo estreito entre a filosofia política e a 

história política. Segundo este autor, o historiador do político deve promover um 

entendimento acerca do modo porque são projetados e se desenvolvem os sistemas 

representativos, que permitem aos indivíduos ou grupos a vida comunitária. As 

representações são as expressões de uma época, um país ou um grupo social que tenta 

construir respostas para aquilo que elas percebem como um problema. O historiador do 

político busca fornecer uma descrição histórica da atividade intelectual decorrente da 

permanente interação entre a realidade e sua representação. Isso não significa ir aos textos 

“clássicos”, mas recorrer a textos “cotidianos”, como os discursos militares publicados 

pelo NE, os RPMs do CIE, bem como nas entrevistas de militares concedidas à imprensa, 

sem falar da produção “acadêmica interna” da caserna, isto é, artigos e livros publicados 

pela BLIBEX e pelo CCOMSEX. 

Por fim, mas não menos importante, empregamos a noção de imaginário social 

sintetizado por Bronislaw Baczko. Segundo este autor, os imaginários sociais constituem 

em pontos de referência no vasto sistema simbólico que qualquer coletividade produz. 

Deste modo, essa coletividade designa a sua identidade, elabora uma certa representação 

de si, estabelece a distribuição dos papéis e das posições sociais, exprime e impõe crenças 

comuns e constrói uma espécie de código de “bom comportamento” (BACZKO, 1985, p. 

309). Além disso, compreendemos que os imaginários sociais operam na produção de 

soluções para resolução de problemas, divisões e conflitos, além de projetar angústias, 

esperanças e sonhos coletivos sobre o futuro (BACZKO, 1985, p. 312). 

Estrutura da dissertação 

Esta dissertação se divide em cinco capítulos.  

O primeiro capítulo possui o objetivo de definir as especificidades do objeto de 

estudo, isto é, a ação política da cúpula do Exército Brasileiro durante 1985 a 1988. O 

objetivo aqui foi compreender como as leituras orientadas por um imaginário político 

castrense sobre o processo de passagem do regime militar para o regime democrático-
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liberal orientaram a formação da política institucional daquele contexto e, principalmente, 

na definição das demandas castrenses. Nesse sentido, analisamos o que era indispensável 

para os militares para ser mantido no novo regime que estava sendo erguido. Além disso, 

analisamos como o estabelecimento de uma memória oficial da instituição contribuiu para 

a formação da agenda política da corporação, sob um tom conciliatório.  

O segundo capítulo analisa de perto a convivência e o tensionamento da agenda 

política da cúpula militar com outras pautas de diferentes facções e estratos militares. 

Nesse sentido, compreendemos como as disputas decorrentes da discórdia castrense 

influenciaram a pauta constituinte entre 1971 e 1987. Fundamentalmente, a partir do 

mapeamento das facções dissidentes, consideramos as mútuas influências entre as 

relações intramilitares e as relações civis-militares que contribuíram para os 

desdobramentos da peculiar convocação da Assembleia Nacional Constituinte, feita sob 

emenda constitucional. A partir da ação dos militares não anistiados, procuramos 

sustentar que os militares, embora tivessem o poder de veto no processo político, não 

podiam controlar os resultados e desdobramentos dos embates políticos e a afirmação de 

novas demandas que reordenavam o debate. Não menos importante, consideramos 

também os conflitos dentro da caserna promovidos pelo ressentimento de militares pelo 

fim da ditadura e pela agenda conciliatória da cúpula do Exército. 

No terceiro capítulo, buscamos compreender as principais aflições e temores da 

caserna em torno da Assembleia Nacional Constituinte com base nos Relatórios 

Periódicos Mensais produzidos pelo CIE. Aqui sustentamos como a memória militar em 

torno do golpe e da ditadura influenciaram as leituras sobre aquele contexto constituinte. 

No quarto capítulo analisamos os diálogos produzidos entre militares e 

parlamentares durante o processo constituinte. Procuraremos sustentar aqui que 

prevaleceu relativo consenso sobre determinados assuntos de interesse castrense. Além 

disso, sustentamos que mesmo sob a pressão do lobby militar, os parlamentares 

apresentaram alternativas às demandas da caserna, em algumas circunstâncias implicando 

em derrotas para o Exército. Logo, constitui nosso interesse o desdobramento das 

discussões parlamentares em torno dos temas militares, para então compreender de que 

forma e sob quais condições eles foram promulgados  

No quinto e último capítulo, procuramos analisar as condições históricas para a 

redefinição da função militar consolidada pela promulgação da Constituição em outubro 

de 1988. Pretendemos analisar as ações militares dos anos oitenta, prática que se inseriu 

dentro de uma lógica do imaginário político castrense, que descartava quaisquer 



42 

 

influências consideradas “extra-institucionais”. O objetivo fundamental aqui seria 

encontrar um “novo padrão” de ação política militar que se constituiu frente a 

efervescência social daquele contexto de democratização, e que até hoje parece assombrar 

o debate político brasileiro, sobretudo em tempos de polarização social e crise política.  
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Capítulo 1 – A espada de Leviatã: as demandas dos militares no poder 

(1985-1988) 

O presente capítulo possui o objetivo fundamental de compreender as condições 

indissociáveis ao devido funcionamento da “democracia” com os militares no poder. 

Analisamos o que deveria ser inscrito na Constituição Federal para estes militares 

integrantes da cúpula militar que possuíam o poder de comando do aparelho burocrático 

do Exército37. Nesse sentido, almejamos aqui compreender de que forma as bases político 

culturais dessa elite castrense influenciaram as principais demandas militares ao processo 

constituinte. Para tal, procuramos articular o projeto político institucional das Forças 

Armadas e suas demandas corporativas à memória oficial em torno do golpe e da ditadura, 

reveladora do imaginário político dessa cúpula militar. 

Com base nesse objetivo pretendemos sustentar a seguinte hipótese: um 

imaginário político de matriz autoritária fundamentou leituras particulares sobre o 

momento constituinte, e que, ao mesmo tempo, teve que se adequar diante das 

especificidades da passagem de um regime militar para um regime democrático-liberal. 

O imaginário conservador herdado do regime militar informou as respostas dos militares 

ao processo de democratização dos anos oitenta, ressignificando o conceito de 

democracia e o novo papel das Forças Armadas no regime civil e liberal. Logo, 

sustentamos que não houve abandono da Doutrina de Segurança Nacional38 (DSN) como 

horizonte de definição do seu posicionamento político, mas sim uma adaptação da DSN 

a uma nova realidade social e política. 

Além disso, no campo da memória institucional, conjuntos de representações 

políticas sobre diferentes períodos históricos passaram a legitimar a postura castrense 

com relação à conciliação política, ao modelo de “democracia” imaginada e ao novo papel 

militar auto atribuído. Nesse bojo, a memória militar sobre o golpe e a ditadura se fizeram 

presentes e foram fundamentais para o esforço de manutenção da coesão e da disciplina 

militar. Não menos importante e num sentido adverso às sinalizações para a conciliação 

com as elites políticas, os militares não deixaram de impor limites ao que estavam 

dispostos em ceder, não dispensando o envolvimento das FA nos jogos políticos. 

 
37

 Na falta de melhor nomenclatura, empregamos os seguintes termos para nos referirmos à cúpula do 

Exército Brasileiro no momento do governo Sarney: cúpula militar, facção hegemônica, grupo/militares no 

poder, grupo palaciano e militares palacianos. 
38

 A DSN será melhor explicada no tópico 1.2.2. A política do Exército de Leônidas Pires Gonçalves. 
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1.1. Os Generais fazem política, a “política do Exército” 

Eu sempre digo o seguinte: não me dêem conhecimento e poder, porque eu 

atuo. Nunca fui homem de omissão. Conhecimento eu tinha pleno do fato, e 

poder: eu tinha todo o Exército atrás de mim. (General Leônidas Pires 

Gonçalves) 

Estas foram as palavras do ministro do Exército do governo José Sarney (1985-

1990), General Leônidas Pires Gonçalves, em depoimento cedido ao Centro de Estudos 

de Cultura Contemporânea (CEDEC) em 2009. O Ministério do Exército (1967-1999)39 

foi mais uma pasta exclusivamente militar junto a outras cinco40, dentro de um total de 

32 ministérios. Enquanto ministro, era responsável pela gestão política do Exército 

Brasileiro, quais sejam: indicação das promoções de oficiais militares, estruturação dos 

comandos militares (o dispositivo militar), além de funções administrativas e 

burocráticas, bem como nas definições geoestratégicas de defesa nacional pela força 

terrestre, com assessoria do Gabinete do Exército e do Alto Comando do Exército (ACE). 

No topo da pirâmide hierárquica militar, o ministro do Exército, sobretudo, serviu como 

um elo político entre Exército e Presidência da República, que depositava sua confiança 

no ministro. Formalmente, seu comando militar estava subordinado apenas ao presidente 

da República, o chefe supremo na cadeia de comando. Nestas circunstâncias, todo e 

qualquer pronunciamento público, as definições de quaisquer diretrizes tomadas, os 

decretos estabelecidos, os projetos de modernização, as punições e promoções militares, 

e as demandas militares vocacionadas pelo general Leônidas Pires Gonçalves, fizeram 

parte da agenda política oficial de toda corporação. Em outras palavras, o comandante se 

apresentava enquanto líder da política do Exército. 

Em seu relato, o general apresentou-se como um líder militar ideal, justificada por 

uma suposta vocação natural para a profissão militar. Na sua concepção, os valores 

 
39

 O Ministério da Guerra foi criado no século XIX, sobrevivendo à Proclamação da República e aos 

sucessivos golpes do século XX, até 1967. A política de modernização do Exército, capitaneada pelo 

presidente Humberto Castelo Branco e pelo então ministro da Guerra Arthur da Costa e Silva, substituiu 

este antigo ministério pelo Ministério do Exército. O primeiro ministro da nova pasta foi Aurélio de Lyra 

Tavares (1967-1969), já sob presidência de Costa e Silva. Mais tarde, em 1999, através da lei complementar 

nº 97 de 1997, foram transformados em comandos os Ministérios da Marinha, Aeronáutica e do Exército e 

todos eles substituídos por uma única pasta, o Ministério da Defesa. O então Presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso, simbolicamente indicou um civil para o cargo: o senador Élcio Álvares. Em 

2018 os militares retomaram o posto de comando supremo das Forças Armadas, o presidente Michel Temer 

nomeou o General de Exército Joaquim Silva e Luna. Posteriormente, o presidente Jair Bolsonaro indicou 

o atual ministro General de Exército Fernando de Azevedo e Silva. 
40

 Ivan de Souza Mendes ocupou a chefia do Serviço Nacional de Informações (SNI), Henrique Sabóia foi 

Ministro da Marinha, enquanto Moreira Lima, Ministro da Aeronáutica. General Rubens Denis foi chefe 

da Casa Militar e o Almirante José Maria do Amaral foi chefe do Estado Maior das Forças Armadas 

(EMFA). O governo ainda contava com a presença de militares em escalões inferiores da máquina estatal. 



45 

 

expressos no depoimento – tais como pundonor militar, bravura, virilidade, preparo 

profissional, qualificação intelectual – justificam e legitimam o mérito militar do general 

para sua liderança. A mensagem pretendida pelo general Leônidas Pires Gonçalves 

posicionava-o como líder militar e a José Sarney como chefe41. Além disso, 

fundamentalmente, o general concebeu uma imagem em seu depoimento de um exército 

coeso, uniforme e disciplinado, submetido a quaisquer ordens de sua liderança e comando 

supremo. Desta forma, a agenda política do general não era apenas uma formalidade do 

cargo de ministro, mas legitimada por supostamente possuir capacitação profissional e 

representar todos os militares. O general, portanto, teria condições de “emparedar” 

qualquer um que contrariasse a política do Exército. 

A estratégia retórica do ministro não só ocultava a discórdia e a indisciplina 

castrense, como também silenciava a cacofonia das demandas e as contestações militares 

dos anos 1980. Por outro lado, os discursos do general Leônidas Pires Gonçalves 

reverberam o uníssono da agenda política da cúpula militar, a política do Exército, entre 

elas as demandas militares ao processo constituinte. 

O emprego da expressão “política do Exército” não é por acaso. Tomamos de 

empréstimo este conceito do autor e general Góes Monteiro, importante reformador do 

Exército ao longo da Era Vargas. Em seu livro “A finalidade política do Exército”, escrito 

após a Revolução de 1930:  

Sendo o Exército um instrumento essencialmente político, a consciência 

coletiva deve-se criar no sentido de se fazer a política do Exército e não a 

política no Exército42(sem data apud, CARVALHO, 2005, p. 42) 

Para melhor compreendermos a citação, precisamos entender o percurso da vida 

do militar, que está inequivocamente entrelaçada com o percurso histórico de 

 
41

 A dualidade “chefe & líder” é explorada pela literatura desde a antiguidade. Obras clássicas como Sun 

Tzu “A Arte da Guerra”, ou a obra de mesmo nome de Maquiavel, ou mesmo seu clássico “O Príncipe” 

talvez sejam os melhores exemplos que discutem essa dualidade. O chefe militar é aquele comandante por 

uma questão hierárquica, que ocupa um determinado cargo institucional: seja coronel, general, ou mesmo 

o presidente/rei. As obras clássicas retratam o líder como um comandante com vocação natural para a 

profissão militar, portanto, possuiria o domínio estratégico, disciplina, pundonor militar entre outros valores 

militares referenciais. Podemos entender que é a tropa quem reconhece o indivíduo como líder, atribuindo 

a ele tais méritos. Um chefe não necessariamente é um líder, por outro lado, um líder acaba sendo um chefe, 

independente da cadeia de comando. Tal situação representa uma dualidade de poder, em outras palavras, 

no caso militar, uma cizânia castrense: o general Arthur da Costa e Silva foi muito bem-sucedido na 

veiculação de valores militares e na recepção das reivindicações da oficialidade em 1965. Assim, tornando-

se arauto da contestação militar, hierarquicamente legítimo, e com apelos à disciplina militar “(...)Costa e 

Silva, conquista o posto de líder do protesto militar: liderança atribuída pela tropa (...)” (CHIRIO, 2012, p. 

77).  Mais adiante, veremos que Leônidas Pires Gonçalves não obteve o mesmo sucesso de liderança do 

que seu antecessor. 
42

 Ver também Frank D. McCann (MCCANN, 2007, p. 384). 
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profissionalização e modernização do Exército Brasileiro ao longo dos anos 1930. O 

general Pedro Aurélio de Góes Monteiro foi ex-aluno da Missão Francesa43 na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), posteriormente na Escola de Comando do Estado-

Maior do Exército (ECEME). Durante a perseguição à coluna Prestes-Miguel Costa, da 

qual participou, ficou revoltado com o despreparo do Exército. Na sua concepção, as 

Forças Armadas deveriam garantir a ordem interna e defender a integridade e a honra 

nacional, mas se convenceu de que isso era uma ilusão (MCCANN, 2007, p.359). Mesmo 

que idealizasse essa função para o Exército, contraditoriamente, devido à sua formação 

francesa, Góes Monteiro defendia um Exército que não interviesse na política, um 

“grande mudo” (CARVALHO, 2005, p.74). 

Apesar de ter participado da Revolução de 1930, a qual aderiu nos seus momentos 

finais, foi um moderado, contando ainda com antigos laços das oligarquias gaúchas, 

mineiras e paraibanas (MCCANN, 2007, p. 382). Após a Revolução de 1930, o Exército 

estava em crise devido aos vários focos de rebeldia e indisciplina, agitação e conspiração. 

Na percepção do general, isso era uma consequência da “política no Exército”. 

Consequentemente, ao longo da Era Vargas44, houve um real processo histórico de 

centralização do poder militar que não só assegurou às Forças Armadas o monopólio legal 

da violência45, mas principalmente garantiu à cúpula do aparelho militar o comando 

efetivo, burocraticamente hierarquizado e unificado da caserna. “O estado novo foi a 

 
43

 Ao longo da Primeira República, a modernização e profissionalização do Exército brasileiro entrava na 

pauta política. Com a entrada efetiva do Brasil na Primeira Guerra Mundial contra o império germânico, a 

ideia de uma missão estrangeira para modernização do Exército ganhou força. Em 1918, a França saiu 

vitoriosa da guerra. Soma-se a isso aos antigos laços entre a elite paulista e os franceses. Nestas condições, 

o ministro da Guerra pró-francês, Alberto Cardoso de Aguiar, empenhou-se para uma missão francesa. O 

General-de-brigada Maurice Gustave Gamelin foi encarregado pela chefia da missão que começou em 

1920. Sua tarefa foi: “criar os alicerces de um exército moderno, organizando escolas para treinar oficiais 

profissionais, melhorando a capacidade do Estado-Maior para dirigir o Exército, reformulando os 

regulamentos sobre treinamentos e táticas, elaborando um sistema de promoções que assegurasse a 

ascensão dos oficiais mais capazes aos postos de liderança importantes e criando verdadeiras unidades 

táticas”. Os franceses fundaram a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) na Vila Militar, e 

ministraram cursos na Escola de Comando e Estado Maior (ECEME) (McCann, 2007, 270). 
44

 Devemos lembrar que foi essencial para a modernização do Exército a política desenvolvimentista 

empreendida por Getúlio Vargas. Não menos importante também devemos salientar a participação de 

generais (pré-revolucionários): Tasso Fragoso, João Gomes e Mena Barreto (entre outros); e novos (pós-

revolução): Osvaldo Cordeiro de Farias, Maurício Cardoso, Cristóvão Barcelos, Pantaleão Pessoa e Eurico 

Gaspar Dutra (entre outros). A partir de 1937, em uma espécie de “dança das cadeiras”, Góes Monteiro e 

Eurico Gaspar Dutra dominaram as pastas ministeriais da Guerra e da chefia do Estado-Maior do Exército, 

além da presidência do Clube Militar (CARVALHO, 2005, p. 84). 
45

 Ao longo da República Velha as Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, rivalizavam suas 

forças com a Guarda Nacional e as Polícias Militares de cada estado. A Guarda Nacional foi extinta em 

1922, restando apenas as Polícias Militares, comandadas pelos seus respectivos governadores de cada 

estado. Por ser a maior economia do país, São Paulo detinha a maior força policial: a mais bem equipada e 

com maior número de efetivos, que ultrapassavam inclusive o próprio Exército Brasileiro. 
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materialização da política do Exército”46, uma vez que houve uma modernização e 

nacionalização das instituições armadas, a reformulação de regras disciplinares para 

garantir a profissionalização e, principalmente, uma doutrinação política pelas escolas 

militares47, sem falar no alinhamento ideológico autoritário entre Vargas e o Exército de 

Góes Monteiro. 

Ao contrário do que previa a teoria de Huntington, a centralização do poder militar 

condicionou as Forças Armadas como sujeito político coletivo, tendo seus próprios 

projetos e interesses políticos elaborados por um estado-maior da corporação militar 

unificada. A profissionalização das Forças Armadas ao longo da Era Vargas não afastou 

os militares da política, pelo contrário, conferiu-lhes um papel central no jogo político 

(MARTINS FILHO, 2019; SILVA, 2012). Como “aprendiz de feiticeiro”, as Forças 

Armadas tornaram-se um importante ator político a partir de 1930 (CARVALHO, 2005). 

Desta forma, se por um lado o profissionalismo militar reiterou a função política do 

Exército Brasileiro por outro procurou restringir a politização castrense aos comandos 

superiores. Dentro deste raciocínio, contraditoriamente, se um oficial não cumpre 

determinadas ordens de comandantes superiores sob alegação de uma politização do 

Exército, ele pode ser punido por indisciplina, desobediência e falta de profissionalismo48. 

Isso vale também no sentido inverso, exaltando-se o cumprimento das ordens, mesmo 

que seja uma execução política do estado-maior (ou dos superiores), pode ser considerado 

como um ato de profissionalismo militar. Neste sentido, empregamos o termo política do 

Exército como uma representação49 de uma agenda política oficial do Exército, 

estabelecida por uma cúpula militar restrita e dominante, quem dispõe da liderança da 

máquina burocrática armada da corporação.  

 
46

 “O Estado Novo foi a materialização da política do Exército, como concebida por Góes Monteiro e pelo 

grupo de generais a seu redor” (CARVALHO, 2005, p. 82). 
47

 “(...) para controlar a entrada de ideias e atitudes políticas divisoras da sociedade no Exército, houve um 

esforço coincidente para isolar os oficiais do partidarismo político. A eliminação da política competitiva 

com o estabelecimento do Estado Novo e a privação dos direitos eleitorais que a Constituição impôs aos 

militares simbolizaram o desejo dos intervencionistas conservadores de proteger o Exército das influências 

externas perniciosas”.  (MCCANN, 2007, p. 552). 
48

 Isso de fato aconteceu com os militares legalistas nos golpes de 1961 e 1964. O capitão da aeronáutica 

Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho, recusou-se a cumprir ordens do Brigadeiro João Paulo Moreira 

Burnier em 1968.  O plano do brigadeiro consistia em um atentado terrorista durante a passeata dos “100 

mil” na cidade do Rio de Janeiro. Para mais informações sobre as punições a oficiais legalistas ver: Paulo 

Ribeiro da Cunha (CUNHA, 2018), Marcos Napolitano (NAPOLITANO, 2014), Jorge Ferreira e Ângela 

de Castro Gomes (FERREIRA; GOMES, 2014). 
49

 Empregamos a noção de representação de Chartier: “apresentação de uma presença, a apresentação 

pública de uma coisa ou de uma pessoa” (CHARTIER, 1991, p. 184).  
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José Murillo de Carvalho e Frank Mccann são assertivos quanto ao processo de 

profissionalização e pela consolidação da relevância política das Forças Armadas no 

Brasil a partir da década de trinta e quarenta. Contudo, obscurecem as tensões internas da 

caserna e uniformizam as demandas das instituições armadas pelo posicionamento da 

cúpula militar. Em outras palavras, reduzem a história militar a uma história dos generais, 

além de reproduzirem o discurso oficial da instituição que oculta os dissensos internos da 

caserna. Conforme o raciocínio exposto no começo do capítulo, a política entre militares 

é uma falsa questão. Logo, o Exército não deve ser compreendido como uma instituição 

monolítica. Outras pautas/agendas políticas de diferentes grupos militares convivem, 

tensionam e pressionam a política do Exército, cuja síntese não necessariamente 

corresponde às expectativas da hierarquia ou dos dissidentes. O corpo da oficialidade 

deve ser entendido dentro da sua complexidade e heterogeneidade, embora haja um 

esforço institucional para se submeter o discurso político dos militares a rígidos códigos 

de conduta, além de outros mecanismos de uniformização. 

Propomos a noção de memória coletiva e imaginário político para melhor 

compreender as dinâmicas da união dentro da cizânia castrense50. Uma vez que a 

instituição militar não é monolítica, os discursos dos líderes militares acionam códigos, 

palavras-chaves e fórmulas repetitivas portadoras de significação que são capazes de 

constituir uma forma de identidade e homogeneidade.  

Durante o momento constituinte, um imaginário autoritário conservador ainda era 

predominante na cúpula do Exército Brasileiro. Este forneceu um conjunto de 

representações políticas partilhadas pelos militares, contribuindo para uma identidade 

coletiva predominante na caserna. Além desta noção, a memória institucional naquele 

contexto forneceu leituras específicas do passado, principalmente no que toca à inserção 

da atuação militar na política ao longo da História do Brasil, em que os militares 

supostamente agiram como “guardiões”, “intérpretes” da “vontade nacional” ou como 

“forças integradoras” da “Nação”51. Como veremos adiante, a narrativa histórica militar 

 
50

 Como já pontuado, João Roberto Martins Filho ao estudar as dinâmicas de tensão e convivência nas 

relações intramilitares encontrou pontos de consenso e de discórdia entre os oficiais militares. Deste modo, 

por exemplo, a disputa pela sucessão presidencial entre generais, a exigência por uma política econômica 

nacionalista e maior rigor na repressão contra a esquerda e opositores ao regime eram motivos de discórdia 

no meio militar. Contudo, o possível retorno de civis ligados ao governo Goulart derrubado pelo golpe de 

1964 nas eleições para governador em 1965 provocou uma unidade na desunião, assim como a decretação 

do AI-5 em 1968.  
51

 Todas essas expressões foram retiradas de discursos proferidos pelo ministro do Exército Leônidas Pires 

Gonçalves.  
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gravitava em torno do herói Duque de Caxias, soldado exemplar, garantidor da 

“integridade nacional” e pacificador de “convulsões sociais”, que encarna os valores 

militares: a subordinação hierárquica, o profissionalismo e a disciplina. A construção 

dessa personagem durante o momento constituinte revela as atribuições que os militares 

pretendiam assumir dentro de um novo arranjo institucional que era forjado na 

constituinte. Fundamentalmente, a memória militar oficial construiu uma narrativa capaz 

de incorporar o processo de democratização, sem negar o golpe e a ditadura. Pelo 

contrário, aquele se devia a estes. Toda essa construção forneceu inspirações para projetos 

políticos direcionados ao futuro. Nestas condições, o que procuramos sustentar é que, 

apesar da contestação dos oficiais de baixa, média patente e de militares da reserva, a 

política do Exército capitaneada pelo general Leônidas Pires Gonçalves foi assegurada 

em certa medida por dois fatores complementares de coesão institucional: o imaginário 

autoritário e conservador predominante na caserna e a memória militar sobre Duque de 

Caxias, a “Intentona Comunista” e, principalmente, do golpe e da ditadura. 

Vale dizer que a memória institucional e o imaginário político castrense compõem 

a cultura institucional do Exército, que fundamenta e norteia os objetivos da política do 

Exército. As representações políticas, os valores, a construção da memória, enfim, todo o 

aporte cultural institucional são produzidos e reproduzidos nas escolas militares, 

principalmente pela AMAN, ESAO, ECEME e CEPEAEx52. Em uma interessante 

dissertação de mestrado que analisa o pensamento político militar em monografias da 
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 A iniciação escolar do corpo permanente da oficialidade do Exército é feita a partir de um exame de 

seleção para o ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), fundada nos anos 1930 em 

Resende, pelo Marechal José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. Desde então a AMAN veio recebendo 

ampliações, a última capitaneada pelo ministro Leônidas Pires Gonçalves em 1987. O curso na AMAN tem 

duração de quatro anos, lá o aluno escolhe sua Arma entre: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e 

Comunicações. Existe ainda o serviço de Intendência e de Saúde e o quadro de Material Bélico. Ao alcançar 

o posto de capitão, o oficial deve cursar obrigatoriamente a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), 

cujo curso dura um ano (a partir de 1991, passou a durar 6 meses). O posto de capitão é o de maior duração, 

cerca de 7 anos, quando não mais. Alcançado o posto de major, o oficial pode prestar o concurso à Escola 

de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Com duração de dois anos, o curso em uma má 

comparação equivaleria à pós-graduação em nível de mestrado/doutorado. Os objetivos da ECEME são: 1- 

“formar oficiais das Armas para o exercício de cargos e funções de Estado-Maior de grandes unidades e 

grandes comandos da Força Terrestre e de outros órgãos de nível equivalente”; 2- “habilitar os oficiais das 

Armas com os conhecimentos técnicos essenciais para o exercício de cargos e funções de Comandante e 

grandes unidades e grandes comandos da Força Terrestre e outros privativos de oficial-general combatente” 

(SOARES, 1994, p. 14). Por fim, após 1986, o oficial tem obrigação de frequentar o Curso de Política, 

Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx), cujo objetivo é “atualizar e ampliar os 

conhecimentos sobre Política, Estratégia e Alta Administração para oficiais já possuidores do Curso de 

Altos Estudos Militares” (SOARES, 1994, p. 14). A partir dos anos 2000 o ingresso como oficial 

permanente do Exército não se dá mais pela AMAN, mas exclusivamente pela Escola Preparatória de 

Cadetes do Exército (ESPECEX), cujo curso equivale ao terceiro ano do Ensino Médio. Após um ano de 

curso, o cadete formado nesta escola é automaticamente transferido para AMAN. 
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ECEME (1985-1993), Samuel Alves Soares (SOARES, 1994) defende a hipótese de que 

tais escolas elencadas são um importante meio de socialização institucional (grifo do 

autor)53. Nessas escolas são construídas as peculiaridades características dos membros 

das instituições militares. O doutrinamento, enquanto transmissão de valores e práticas 

aos membros da corporação, permite uma certa homogeneização de valores e 

comportamentos: 

A própria rotina militar, somada à disciplina e à hierarquia fornece um 

ambiente propício a este doutrinamento. Um complexo sistema educativo, 

rigidamente controlado, atesta a particular atenção atribuída ao processo de 

assimilação de novos membros (SOARES, 1994, p. 09 e 10). 

Não só as academias militares, como também os quartéis, são espaços onde se 

desenvolvem o esprit de corps da caserna, o sentimento de pertencimento a um grupo. 

Como defendemos acima, isso não significa que a instituição militar não tenha fissuras 

entre correntes ou grupos militares, mas estes convivem a partir de uma identidade 

institucional54. 

1.2. A Espada de Leviatã – a política do Exército de Leônidas Pires Gonçalves (1984-

1988) 

1.2.1. Os militares e civis “azeitam” as relações políticas 

O governo de Figueiredo foi bem-sucedido ao sancionar a Lei de Anistia em 

197955, o que garantiu a impunidade de torturadores e assassinos do regime militar, bem 

como implementou a reforma partidária, a qual fragmentou a oposição56. Contudo, no ano 

 
53

 As disciplinas ministradas no curso de Estado-Maior são: Serviços de Estado-Maior, Segurança Interna, 

Administração Militar, História Militar, Direito, Apoio Administrativo, Idiomas, Operações de Brigada, 

Mobilização, Estratégia, Política, Sociologia, Economia, Ciência e Tecnologia e Operações de Divisão de 

Exército e Exército de Campanha (SOARES, 1994, p. 15). 
54

 Isso não impediu a presença de outras subculturas políticas dentro das Forças Armadas. Em oposição ao 

autoritarismo conservador, uma subcultura política da revolução brasileira e democrática vinculadas a um 

imaginário nacional-popular esteve presente não só entre praças, como também oficiais e alto oficiais, entre 

eles Nelson Werneck Sodré ao longo dos anos cinquenta. Analisaremos as dinâmicas das fissuras no meio 

castrense no capítulo 2.  
55

 No capítulo 2 iremos analisar mais detidamente o processo que instituiu a Lei de Anistia de 1979, bem 

como suas implicações e críticas. 
56

 Após a reforma partidária, entre 1979 e 1980 foram fundados seis partidos: O partido governista da 

ditadura, ARENA, mudou sua legenda para Partido Democrático Social (PDS). Localizado no centro 

político, foi fundado o Partido Popular (PP) por Tancredo Neves, junto com facções da ARENA e da ala 

moderada do MDB. Este partido, de viés pragmático e liberal-conservador, estava interessado em manter 

aberta a interlocução com o governo. Ivete Vargas garante o nome do seu partido ao vencer uma disputa na 

justiça eleitoral contra Leonel Brizola. Deste modo, enquanto no centro do espectro político estava o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), o “PTB da Ivete”, à esquerda estava o Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

fundado por Leonel Brizola. O partido de oposição histórica contra o regime militar, o MDB, mantém sua 

ala “autêntica”, sendo rebatizado como Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Por fim, 
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de 1981 perdeu dois importantes articuladores políticos, primeiro com a morte do então 

ministro da Justiça, Petrônio Portela, seguido pelo desgaste do governo com o atentado 

do Riocentro, o qual lhe custou a saída do chefe do gabinete civil, Golbery do Couto e 

Silva. Diante da inoperância política do Palácio do Planalto, a vitória da oposição 

moderada nas eleições de 1982 levou a uma nova correlação de forças no cenário político 

nacional. Conforme aponta Marcos Napolitano: “a fragilidade do regime na tutela do 

sistema político e da sociedade civil, foi acompanhada por uma nova hegemonia liberal-

moderada (para não dizer conservadora)” (NAPOLITANO, 2014, p. 282).  

Na configuração deste quadro político, os militares tinham duas grandes 

preocupações, como registrou Marcos Napolitano. Primeiro era evitar o fortalecimento 

de grupos de oposição da esquerda. Em segundo lugar, não era do interesse do regime 

“que no processo da passagem do poder aos civis se afirmassem políticas de apuração das 

violações de direitos humanos no Brasil por agentes da repressão política”. Figueiredo 

garantiu estes objetivos na passagem do poder aos civis, menos, “talvez, pela sua 

habilidade política e mais pela tibieza da oposição moderada que ganhava força ao longo 

do processo” (NAPOLITANO, 2014, p. 282 e 283). 

A oposição moderada exercida pelo Partido Popular (PP) de Tancredo Neves se 

juntou ao PMDB, antes mesmo das eleições de 1982, diante da legislação casuística pró-

partido governista57. Esses “novos” “velhos” membros “rapidamente desalojaram as 

correntes mais à esquerda da direção do PMDB, ocupando a secretaria-geral” 

(NAPOLITANO, 2014, p. 304). A moderação dessa oposição se confirmou pela sua falta 

de entusiasmo com uma rápida democratização, optando pela acomodação e conciliação 

de pautas importantes com os militares, destacando-se aqui a Lei de Anistia de 1979 e a 

ambiguidade com relação ao movimento das diretas. Por outro lado, a indefinição do 

candidato governista à sucessão presidencial revelava a inabilidade política do Palácio do 

 
mais à esquerda, estava o Partido dos Trabalhadores, legenda que congregava sindicalistas, líderes de 

movimentos sociais, intelectuais universitários, setores da Igreja popular e ex-militantes da luta armada. 

Para uma leitura aprofundada da organização partidária do regime militar e da transição política ver 

Américo Freire (FREIRE, 2014). 
57

 A fusão do PP com o PMDB ocorreu em fevereiro de 1982. “Tal decisão foi fruto direto da mudança 

empreendida pelo governo federal na legislação relativa às eleições gerais de 1982. (...) o governo federal, 

cerca de um ano antes do pleito, baixou um “pacote” político-eleitoral com medidas que privilegiavam 

diretamente o PDS nas eleições, entre as quais a adoção do voto vinculado, isto é, o eleitor deveria 

obrigatoriamente votar em candidatos de um único partido. Uma vez que o PDS era o partido melhor 

estruturado do país e com maior número de diretórios, deveria, em tese, receber o maior número de votos” 

(FREIRE, 2014, p. 24).   
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Planalto58. A disputa interna pela candidatura presidencial no PDS se acirrava entre Mário 

Andreazza e Paulo Maluf. 

Enquanto a margem de manobra do governo Figueiredo era gradualmente 

reduzida, um novo fato estremeceu o cenário político brasileiro. Em março de 1983, o 

deputado pelo PMDB-MT, Dante de Oliveira apresentou a proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) nº 5, que estabelecia o fim do Colégio Eleitoral e o restabelecimento 

das eleições diretas para Presidência da República em 1984. Em poucos dias, a ala 

“autêntica” do PMDB, liderada por Ulysses Guimarães, o “Senhor Diretas”, faria da 

emenda uma ampla campanha nacional, as “Diretas Já!”. Sob clima de “festa cívica”, as 

ruas das principais capitais foram tomadas por multidões, principalmente no início do ano 

de 1984. No Rio de Janeiro os comícios alcançaram um milhão de pessoas, enquanto São 

Paulo colocou 10% de sua população nas ruas, cerca de 1,6 milhões de pessoas 

(NAPOLITANO, 2014, p. 307-308). A votação no congresso nacional ocorreu sob vigília 

militar do general Newton Cruz, general de divisão do Comando Militar do Planalto59. A 

manifestação da sociedade era “permitida”, se não inevitável, mas estava vetada qualquer 

tentativa de alterar as tramitações institucionais-parlamentares, principalmente se fosse 

no sentido de uma “ruptura” democratizante do regime militar. Diante da fragilidade da 

tutela do sistema político e da sociedade civil, uma nova lógica de ação militar política já 

era ensaiada, agora mais pontual e cirúrgica, sem ruptura institucional e legal. Embora a 

PEC das diretas tenha obtido a maioria dos votos no Plenário de deputados – 298 votos 

favoráveis, 65 contrários, 3 abstenções e 113 ausências –, restaram 22 votos para alcançar 

a maioria qualificada de dois terços para a provação (320 votos favoráveis). No entanto, 

o resultado da votação evidenciava uma mudança na relação de forças no Congresso, 

viabilizando uma vitória da oposição no Colégio Eleitoral (ROCHA, 2013)60. 

Garantido o Colégio Eleitoral para as eleições indiretas, começava a corrida 

eleitoral dos candidatos à sucessão presidencial. O campo militar estava dividido. O 

presidente general não dava sinais de definição para a escolha, ora sinalizando para uma 

 
58

 Devemos lembrar que Figueiredo infartou em 1981, obrigando-o a se afastar do governo por quase 3 

meses. Em 1983 o presidente se submeteu a uma cirurgia para colocar duas pontes de safena, em Cleveland 

(EUA). Segundo Gaspari, diante da complicação de saúde de Figueiredo, o presidente perde o interesse em 

governar (GASPARI, 2016). 
59

 Para evitar marchas e comícios em Brasília, Figueiredo colocara a Capital Federal sob medida de 

emergência, proibindo manifestações e censurando as transmissões de rádio e televisão a partir da cidade 

(GASPARI, 2016, p. 277). 
60

 Os impactos políticos promovidos pela campanha das diretas são analisados mais detidamente no último 

capítulo. 
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extensão do mandato, ora apoiando junto com parte da cúpula das Forças Armadas uma 

candidatura de Mário Andreazza. Descartado o coronel da reserva, ainda sem muito 

entusiasmo, o presidente apoiava Paulo Maluf, quem contava com apoio de alguns 

círculos militares. Ainda assim, havia aqueles generais do alto-comando, junto a Geisel, 

que apoiavam a candidatura de Aureliano Chaves61. Apesar da divisão para a escolha do 

candidato presidencial, era consenso entre os militares a sucessão civil (governista), uma 

vez que a extensão do mandato de Figueiredo fora descartada em reunião com o alto-

comando (GASPARI, 2016, p. 273).  

Diante da vitória interna de Paulo Maluf, o PDS rachou. Logo, as alas lideradas 

por Aureliano Chaves, Antônio Carlos Magalhães62 e José Sarney, entre outros 

dissidentes do PDS, formaram a “Frente Liberal”, germe do futuro PFL (Partido da Frente 

Liberal). As articulações em torno de Mário Andreazza e Aureliano Chaves afundaram. 

A oportunidade estava aberta para Tancredo Neves. A partir de uma habilidosa costura 

política, o governador mineiro estabeleceu um pacto político com a oposição moderada 

do PMDB junto aos dissidentes do PDS. A coligação formada por Tancredo Neves como 

candidato a presidente e José Sarney como vice-presidente ficou conhecida como 

“Aliança Democrática”. 

Diante da disputa entre as chapas de Paulo Maluf e Tancredo Neves, o malufismo 

impregnou alguns setores militares. O histórico de Tancredo Neves dificultava suas 

relações com os militares: não foi um apoiador do golpe e ocupou durante todo o regime 

as fileiras da oposição no MDB, mesmo que fosse um moderado. A resistência castrense 

a sua candidatura partia, sobretudo, das facções mais radicais, entre elas, os militares 

ligados aos aparelhos de informação e repressão, como confirma o depoimento do general 

Octávio Costa63. Com objetivo de desestabilizar sua campanha eleitoral, o Centro de 

Informações do Exército (CIE), sob a gestão do general Íris Lustosa, recebeu apoio do 

 
61

 Estavam no Alto-Comando Leônidas Pires Gonçalves, Adhemar da Costa Machado, Jorge de Sá Pinho 

e Ivan de Souza Mendes (GASPARI, 2016, p. 272). 
62

 Apoiador de Mário Andreazza, ficou indignado com a vitória de Paulo Maluf para a candidatura 

presidencial pelo PDS. O antimalufista iniciou uma campanha contra o candidato. Em matéria d’O Estado 

de São Paulo do dia 11 de setembro de 1984, página 6, Antônio Carlo Magalhães alegava que havia reunido 

provas o suficiente para acusá-lo de corrupção. Chama mais atenção outro caso de antimalufismo ocorrido 

em setembro de 1984: na inauguração do aeroporto de passageiros em Salvador, Antônio Carlos Magalhães 

teria sido chamado de traidor pelo Ministro da Aeronáutica Délio Jardim de Matos, indignado retrucou: 

“traidor é quem apoia corrupto”.   
63

 “O SNI do Medeiros, o CIE e a comunidade de informações queriam tudo menos o Tancredo. Dividiam-

se entre os que desejavam a continuidade do Figueiredo e os que aceitavam o Maluf”. Octávio Costa em 

depoimento ao CPDOC (D'ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 1995, p. 125). 
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general Walter Pires64, ministro do Exército, e de seu chefe de gabinete, general José Luiz 

Coelho Neto. Conforme expôs René Dreifuss, o CIE criou duas false flags: primeiro 

montou uma linha de ação que procurava “denunciar” a estratégia dos comunistas em 

manipular Tancredo Neves. Como “prova cabal”, foi exibido uma foto de José Sarney 

cumprimentando o líder “comunista” Giocondo Dias. A segunda false flag, denominada 

“Operação Bruxos” consistiu em uma série de manifestações que começaram em janeiro 

e terminaram em setembro de 1984 (DREIFUSS, 1989, p. 86)65.  Contudo, a autorização 

do ministro do Exército, Walter Pires, para deflagar tais operações pelo CIE revelam uma 

preocupação de alguns membros da cúpula militar com a candidatura de Tancredo. 

Habilmente, antes mesmo da votação do Colégio Eleitoral, Tancredo Neves 

realizou reuniões com Geisel e Walter Pires, general que poderia ser um obstáculo para 

sua posse, conforme expôs o general Octávio Costa em depoimento ao CPDOC. O então 

comandante do III Exército, general Leônidas Pires Gonçalves começava a ser cogitado, 

principalmente por ser favorável à candidatura de Tancredo Neves66. Segundo Leônidas 

Pires Gonçalves, Walter Pires era seu amigo, com quem supostamente conversou: “Ele 

me perguntou: ‘O que você acha?’ Eu digo: ‘Acho que é o melhor candidato''' 

(D'ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 1995, p. 179). O contato do presidenciável Tancredo 

Neves com Leônidas Pires Gonçalves foi intermediado por políticos da Frente Liberal, 

entre eles José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, e por políticos moderados do PMDB, 

 
64

 “Walter Pires esperava conduzir o Alto-Comando do Exército para uma direção política contrária à 

eleição do Tancredo (...)”. Octávio Costa em depoimento ao CPDOC (D'ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 

1995, p. 125). 
65

 A manobra só veio a público devido a um “acidente de trabalho” do pessoal de operações do CIE. “Na 

madrugada do dia 11 de agosto de 1984, um grupo de sargentos pregava alguns falsos cartazes produzidos 

na gráfica do CIE (com uma charge de Tancredo Neves, o símbolo da foice e martelo e a frase ‘chegaremos 

lá’, assinada pelo PCB) nas proximidades do Centro de Convenções, em Brasília. Por coincidência, era a 

noite em que se preparava o Centro para a disputa entre o ministro Mário Andreazza e o deputado Paulo 

Maluf, os dois candidatos a candidato do PDS à presidência da República. Maluf mantinha no local um 

grupo de 50 seguranças, a maior parte formada de jovens halterofilistas, que, ao verem os homens pregando 

cartazes, confundiram-no com grupos adversários, talvez do PMDB. Saíram no seu encalço. Uma parte 

fugiu, mas dois deles foram apanhados, levaram uma surra e terminaram nas mãos da polícia, confundidos 

com comunistas. Só de madrugada o CIE conseguiu resgatar seus funcionários, enviando para a delegacia 

o Coronel Arídio de Souza Filho, da Segunda Seção do Comando Militar do Planalto, responsável pelo 

Serviço de Operações, que havia emprestado alguns de seus homens para aquele ‘trabalho’” (DREIFUSS, 

1989, p.86). 
66

 Octávio Costa depôs: “(...)observa-se que os militares, e quando digo os militares, digo os altos-

comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, já não mais, majoritariamente a favor do regime 

militar. Ao contrário, a maioria de seus membros queria um civil e desejava uma transição rápida (...). O 

Leônidas Pires Gonçalves e o Ivan de Souza Mendes, pensavam assim” (D’Araujo; Soares; Castro, 1995, 

p.125). Vale salientar que, o depoimento do general não embasa uma tese na qual a hierarquia militar fosse 

democrática e contrária ao regime. Empregamos esse trecho para sustentar que pelo menos parte da 

hierarquia militar apoiava a candidatura de Tancredo Neves, principalmente os novos generais-de-exército. 
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como Afonso Camargo67 e José Richa68 (todos eles amigos do general). No campo militar, 

o general era respeitado por diferentes círculos militares, em função da sua passagem em 

cargos de prestígio. Próximo a Geisel (provavelmente quem o indicou para o ministério), 

ex-aluno da ESG, ligado ao aparelho de repressão e informação da ditadura e comandante 

do poderoso III Exército69, Leônidas Pires Gonçalves foi escolhido para ocupar o 

Ministério do Exército de Tancredo Neves. No jargão militar, a indicação do general 

estava “azeitada”. 

Como podemos ver, a vitória no Colégio Eleitoral em 1984 não representou uma 

ruptura com o regime militar, apenas uma saída aceitável e negociável para os militares. 

A conciliação e acomodação política entre militares e civis (liberal-conservadores) foram 

a base para a passagem do poder militar para o civil. Neste sentido, a tutela militar sobre 

a sociedade e o poder civil era um tema indispensável para os militares. Apesar das 

críticas a essa manobra mediadora vindas da nova esquerda e dos movimentos populares 

– para quem a conciliação militares-civis implicariam em estreitos limites à participação 

popular na política –, a eleição de Tancredo Neves criou um horizonte de expectativas 

para uma democratização efetiva. A assembleia nacional constituinte, promessa do 

presidente eleito, passava a ser a nova pauta política: 

A derrota da emenda Dante de Oliveira e a escolha Tancredo Neves como 

candidato oposicionista, tendo como vice o ex-líder da Arena, José Sarney, fez 

emergir a percepção em alguns segmentos mais populares de que parte da 

oposição parlamentar fora conivente, ou atuara conjuntamente com os 

militares, para encontrar uma solução e viabilizasse um candidato centrista, 

consentido pelos militares. Tancredo não representava a ruptura do sistema 

político esperada, mas se comprometeu que para concretizar o projeto de 

redemocratização do país: [seriam necessárias] as eleições diretas em todos os 

níveis, convocação de uma assembleia nacional constituinte e promulgação de 

uma nova constituição (NEVES, 2017, p. 58). 

O clima de esperança e otimismo para a construção de uma democracia mais justa 

e igualitária no país foi abalado com a notícia desconcertante da internação de Tancredo 

Neves. A data da divulgação não poderia ser mais dramática e “anticlímax” possível: 15 

de março de 1985, dia da posse presidencial. Os relatos dos bastidores da internação do 

presidente eleito pelo Colégio Eleitoral são um tanto quanto obscuros e incertos. 

 
67

 Afonso Camargo foi partidário do PP, e acompanhou Tancredo com a fusão do partido com o PMDB. 
68

 José Richa neste período era governador do Paraná e possuía uma relação muito estreita com o general 

Leônidas Pires Gonçalves. 
69

 Até 1986, o comando militar no Brasil era dividido em quatro exércitos: I Exército, correspondente ao 

exército da região sudeste; II Exército, correspondente ao exército do Estado de São Paulo (a segunda força 

mais poderosa); III Exército, corresponde às forças militares localizadas na região sul do país (devido à 

rivalidade geopolítica histórica, era a força mais bem equipada e com maior número de contingentes); o IV 

exército corresponde às forças localizadas na região nordeste do país; e o comando da Amazônia. 
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Tancredo Neves já vinha sentindo dores na barriga havia uma semana, mas procurava 

disfarçar e manter em sigilo à espera da sua posse. Diante de fortes dores e febre, 

Tancredo Neves foi internado no dia 13. Contudo, ele recusou a cirurgia emergencial 

recomendada pelos médicos no Hospital de Base. No dia 14, com o agravamento de sua 

saúde e a impossibilidade de comparecer à cerimônia, surgia a questão: o que fazer? Não 

estava em jogo apenas uma posse formal de um presidente, mas sim todo o pacto político 

costurado entre elites civis e militares. 

José Sarney não queria assumir, muito menos o PMDB desejava que ele 

assumisse. A ascendência política do vice-presidente, recém-saído da ARENA, ainda 

causava constrangimento entre os correligionários de Tancredo Neves. Ao menos duas 

soluções para o impasse eram viáveis, ambas implicavam em altos riscos políticos. No 

dia 15 de março haveria a vacância da presidência, ficando a encargo de Ulysses 

Guimarães a responsabilidade de assumir interinamente a presidência. Em seguida, seria 

convocada uma nova eleição presidencial. Todavia, tomado este caminho, restaria nova 

dúvida: o pleito ocorreria novamente no Colégio Eleitoral ou com votação direta? 

Aparentemente, esta não era a escolha preferida dos militares, nem mesmo o próprio 

Ulysses Guimarães, uma vez que ele não poderia participar do pleito sendo presidente 

interino. Desta forma, Ulysses Guimarães e o General Leônidas Pires Gonçalves 

defenderam a posse de Sarney como presidente com base em uma interpretação do artigo 

77 da Constituição de 196970 que ainda estava em vigor. Na posse, Figueiredo, desafeto 

político de Sarney, recusou-se a passar-lhe a faixa presidencial e saiu pela porta dos 

fundos do Palácio do Planalto: “os militares, que entraram no Palácio arrombando a porta 

da frente, saíram sem serem percebidos pela porta dos fundos” (FERREIRA, 2018, p. 39). 

Seis meses antes da coligação com Tancredo Neves, José Sarney era mais um 

político do PDS (ex-arenista), defensor e beneficiário da ditadura. De repente, o 

imponderável acontecia e ele assumia a responsabilidade de liderar a transição 

democrática. Como lembrou o general Leônidas Pires em depoimento ao CEDEC: “Eu 

sempre digo que o Presidente José Sarney era um estranho no ninho. Era meu amigo, mas 

um estranho no ninho. Eu sempre digo o seguinte: ‘O Sarney, 6 meses antes, era de outra 

facção’”. 

 
70

 Art. 77: “Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-

Presidente”. Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-

69.htm. Esta tese pode ser contestada, uma vez que formalmente o presidente eleito Tancredo Neves nunca 

tomou posse. Consequentemente, o vice-presidente não teria legitimidade para assumir, sendo por isso 

necessária a declaração da vacância da Presidência da República. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
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1.2.2. A política do Exército de Leônidas Pires Gonçalves 

Leônidas Pires Gonçalves ingressou no Exército em 1º de abril de 1939. Quando 

tenente, acompanhou o general Álcio Souto para a deposição de Getúlio Vargas em 1945. 

Optou pela Arma de Artilharia, cursou a antiga Escola Militar de Realengo e, em seguida, 

estudou na ECEME em 1951. Alcançou o grau hierárquico superior ao ser promovido 

três vezes por merecimento: primeiro em 1952, para major; a segunda para tenente-

coronel em 1961; e pela terceira vez em 1966, promovido para coronel (ESTEVES, 

1991). Fez parte do Gabinete Militar chefiado por Geisel no breve governo de Jânio 

Quadros, quando interceptou telefonemas de João Goulart (GASPARI, 2016, p. 283). Sob 

governo de Castello Branco voltou a fazer parte do Gabinete Militar. Foi promovido a 

general-de-brigada em 1974, quando assumiu a chefia do estado-maior do I Exército 

(1974-78), sediado no Rio de Janeiro, e sob comando do Gen. Ex. Reynaldo Mello de 

Almeida. Nesta fase, Leônidas Pires Gonçalves se envolveu com o aparelho repressivo 

da ditadura, quando comandou o famigerado “DOI da Barão de Mesquita”, o DOI-CODI 

do Rio de Janeiro. Em depoimento afirmou: 

 (...) Fazíamos tudo muito tecnicamente. E tecnicamente significa não atacar 

os princípios de humanidade. Claro que tínhamos que fazer interrogatórios 

longos, como todo mundo faz. Os nossos homens treinavam no BIS - o British 

Information Service - e em outros lugares, na Alemanha etc. Então usavam 

aquelas técnicas. Alguém até pode dizer: "Ah, mas com isso, estão fazendo 

pressões de caráter moral." Bom, até posso admitir isso. Mas é a técnica 

mundial (D’ARAUJO, SOARES, CASTRO, 1994, p. 244-245) 

Mesmo revelando seu crime contra a humanidade, o militar se recusava a admitir 

que houvesse prática de tortura – psicológica ou física – contra os prisioneiros sob sua 

jurisdição. Contraditoriamente, quando suspeitou de algum indício, sustentou que não 

tinha controle sobre a tropa: 

Nunca descobri o que tinha acontecido. Porque, vejam bem, o DOI-CODI tinha 

180 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil, Bombeiros, 

gente por cuja formação não éramos responsáveis. Agora, uma coisa eu tenho 

assegurado e asseguro historicamente: nunca foi política, nem ordem, nem 

norma torturar ninguém. Houve tortura? Houve. Mas quem pode controlar uma 

pessoa na ponta de linha que não teve uma educação moral perfeita, e de 

origens as mais variadas? A nossa gente do Exército, acho que sempre foi a 

mais correta (D’ARAUJO, SOARES, CASTRO, 1994, p. 249). 

Assim como os setores mais radicais da repressão, o general entendia que o Brasil 

estava em uma “guerra” supostamente causada por inimigos internos71, o que 

 
71

 “Esse tipo de assunto de subversão é guerra. E em guerra ninguém sai atrás de culpado. Culpado foi 

quem iniciou a guerra. E quem inicia tem que arcar com a responsabilidade. Nós não iniciamos guerra 

nenhuma. Quem iniciou os raptos, os assaltos, as mortes foram eles” (D’ARAUJO; SOARES; CASTRO, 

1994, p. 248). 
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desqualificaria a ação policial e “justificaria” a necessidade de envolvimento do Exército 

na repressão e investigação72. Nessa idealização de guerra, durante sua chefia no EME do 

I Exército, ocorreu a Operação Radar, contra o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em São Paulo. Segundo seu depoimento, ele foi 

responsável por prender Manoel Jover Telles em 1976, quem revelou o endereço onde 

haveria uma reunião do PCdoB73. Consequentemente, militares de São Paulo do DOI-

CODI organizaram uma operação que deflagrou a sede do partido, resultando em três 

dirigentes mortos, sem sinal de resistência, e na prisão de seis membros74. O episódio que 

ficou conhecido como “A Chacina da Lapa” e fez parte de uma nova onda de perseguição 

política ao longo do governo de Ernesto Geisel (1974-1979)75. 

Após a passagem pelo estado-maior do Rio de Janeiro, Leônidas Pires Gonçalves 

foi promovido a general-de-divisão em 1979, e enviado para a 9º Região Militar, baseada 

em Campo Grande. De lá, em 1980 comandou a 12º Região Militar no Comando da 

Amazônia. Em 1982, alcançou a quarta estrela ao se tornar comandante do poderoso III 

Exército e, consequentemente, passou a integrar o Alto Comando do Exército (ACE) – 

 
72

 Segundo Gaspari, Leônidas Pires Gonçalves defendeu em 2011 na Câmara dos Deputados o aparelho de 

repressão, “lembrando que o surto terrorista das organizações armadas pretendia transformar o Brasil num 

‘Cubão’” (GASPARI, 2016, p. 284). 
73

 “Na prisão da cúpula comunista em São Paulo, quem pegou o primeiro elemento fomos nós, do Rio. E 

fomos nós que soubemos onde ia haver a reunião. E aí São Paulo prendeu. * Porque nós operamos muito 

do ponto de vista de área: quando passa à área do outro, mandamos as informações, e o outro cumpre a 

missão. Mas aquilo foi descoberto aqui no Rio” (D’ARAUJO; SOARES; CASTRO, 1994, p. 242-43). 
74

 “(...) a casa da rua Pio XI é alvejada por intensa fuzilaria, sob o comando do tenente-coronel Rufino 

Ferreira Neves e tendo à frente a equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury. Sem resistência, foram mortos 

dois dos principais dirigentes do PCdoB, Pedro Pomar e Ângelo Arroyo. Maria Trindade, que também se 

encontrava no interior da casa, sobreviveu à tragédia, porque a fuzilaria tinha como alvo os dois membros 

do Comitê Central do partido”. Comissão Nacional da Verdade, volume 1 (CNV vol. 1, p. 651). 
75

 A partir de 1972 houve um decréscimo no número de mortos cometidos pela ditadura militar. Fato esse 

devido à violenta ação militar contra a esquerda armada entre 1969 e 1971. Apesar do anúncio feito pelo 

então presidente Ernesto Geisel em agosto de 1974, a “distensão lenta, gradual e segura”, houve um nítido 

aumento no caráter mortífero dos órgãos de segurança a partir deste ano. No início de 1975, os órgãos de 

segurança miraram o PCB de São Paulo, com respaldo do comandante do II Exército Ednardo d’Àvila 

Mello. Nesta fanática caça, foi descoberto um “núcleo comunista” dentro da Polícia Militar de São Paulo. 

Deste caso, dois prisioneiros foram mortos sob tortura. Em agosto de 1975, em meio a perseguições e 

prisões contra jornalistas e intelectuais, Vladimir Herzog foi preso e morto, também sob tortura, nas 

dependências do DOI-CODI. Mesmo com comoção na sociedade civil pelo assassinato do jornalista, outro 

caso ganhou repercussão, o assassinato do sindicalista operário Manoel Fiel Filho, também nas 

dependências do DOI-CODI de São Paulo. Segundo Maud Chirio, o caso foi agravado pelas infrações às 

regras hierárquicas na comunicação da informação à presidência. O general D’Ávila e o coronel Confúcio 

Danton de Paula Avelino, chefe do CIE, foram exonerados. Nenhum preso político morreu mais sob tortura 

nas prisões, mas os assassinatos ainda permaneceram em outras circunstâncias (CHIRIO, 2012, p.185-186). 

Marcos Napolitano (NAPOLITANO, 2014, p. 243) pontuou: “Os sequestros, as torturas e as simulações de 

mortes por enfrentamento policial dão lugar à figura dos desaparecidos. Dos 169 militantes desaparecidos 

no Brasil, 53 ocorrências foram no ano de 1974, boa parte após a posse de Geisel”. 
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órgão máximo da instituição –, na época presidido pelo Min. Do Exército Walter Pires de 

Albuquerque (1979-1985).  

Leônidas Pires Gonçalves era próximo do círculo de militares ligados ao ex-

presidente Ernesto Geisel e ao general Reynaldo Mello de Almeida76, quem foi seu 

superior direto quando comandou o estado-maior do I Exército. Deste círculo militar, 

saíram os nomes que ocupariam os mais importantes cargos da máquina estatal da “Nova 

República”. Entre eles, vale destacar: Adhemar da Costa Machado, substituto de Leônidas 

Pires na chefia do estado-maior do I Exército em 1979, comandante da Amazônia de 1983 

até 1985 e chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa a partir de então; o general Ivan 

de Souza Mendes, que fora chefe do gabinete de Ernesto Geisel na Petrobras e de Orlando 

Geisel no Ministério do Exército (GASPARI, 2016, p. 284), chefe do Departamento de 

Engenharia e Comunicações em 1984 (o que lhe rendeu uma vaga no ACE naquele ano) 

e chefe do SNI ao longo do governo Sarney (escolha que havia sido feita por Tancredo 

durante a campanha presidencial); general Jorge de Sá Pinho, comandante do IV Exército 

entre 1983 e 1985, ano em que foi escolhido para a chefia do Estado Maior do Exército 

(EME), cargo que ocuparia até 1986; e o general Octávio de Aguiar Medeiros, ex-chefe 

do ESNI, chefe do SNI de 1978 a 1985 (tendo permanecido no cargo durante todo o 

governo Figueiredo), em 1985 foi condecorado com a quarta estrela e designado para o 

Comando da Amazônia, tendo sido transferido para o Departamento Geral de Pessoal em 

1986 e, no mesmo ano, passaria para a reserva. Ao que tudo indica, todos estes oficiais 

estiveram envolvidos de alguma forma com os órgãos de repressão e inteligência do 

regime militar. Alguns deles tiveram suas carreiras impulsionadas no governo do 

presidente-general Geisel, garantindo-lhe maior preponderância sobre o ACE77. 

Considerando este mapeamento, o grupo controlou pelo menos quatro cadeiras das 

quatorze reservadas a generais-de-exército do ACE ao longo do governo Figueiredo e 

Sarney. 

 
76

 Foi comandante do I Exército durante o governo de Ernesto Geisel. Segundo o general, em entrevista, 

trabalhou junto com os generais Cordeiro de Farias e Juarez Távora na Escola Superior de Guerra. 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-

pesquisa/arquivo/depoimentos/Memoria%20Politica/Depoimentos/reynaldo-mello-de-almeida/texto 

(último acesso: 22/01/2020).   
77

 Maud Chirio e Élio Gaspari apontam que Geisel acelerou a carreira militar de Figueiredo para alcançar 

a quarta estrela para tornar-se então presidente. Tal empreitada levou a algumas dissidências militares no 

governo, como a demissão do chefe do Gabinete Militar de Hugo Abreu. (GASPARI, 2016, p. 284) sugere 

que Adhemar da Costa Machado e Jorge de Sá Pinho também foram beneficiados por Geisel: “Ao longo 

de seu governo, cuidara das promoções dos dois. Quando lhe foi perguntado quem era Sá Pinho, respondeu: 

‘É um grande oficial e a prova disso está no fato de você não saber quem é’”. Ainda, segundo (GASPARI, 

2016, p. 327), ambos os generais neutralizaram as manobras militares contra a eleição de Tancredo Neves. 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/arquivo/depoimentos/Memoria%20Politica/Depoimentos/reynaldo-mello-de-almeida/texto
https://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/arquivo/depoimentos/Memoria%20Politica/Depoimentos/reynaldo-mello-de-almeida/texto


60 

 

A maioria dos militares do ACE (1985-1988) frequentaram a Escola Superior de 

Guerra (ESG) em algum momento da sua carreira, seja como aluno ou comandante. 

Particularmente, o general Leônidas Pires cursou a ESG em 197778, tendo como 

orientador de monografia o jurista conservador Ney Prado79, quem mais tarde foi membro 

da “Comissão de Notáveis” para formular um anteprojeto de constituição em 1985. Pelo 

fato do grupo esguiano ter ocupado os cargos mais altos do Exército durante o momento 

constituinte, devemos nos ater rapidamente a alguns princípios básicos sobre a Doutrina 

de Segurança Nacional (DSN)80. 

A DSN foi formulada em um contexto de guerra fria – anos quarenta e cinquenta 

– por um grupo de militares da ESG, dentre os quais se destacava a figura de Golbery do 

Couto e Silva. A doutrina inseria o Brasil ao lado do “Ocidente cristão” em uma guerra 

total contra o “Oriente Comunista”. Essa participação do Brasil era “justificada” pelos 

seus laços históricos, econômicos, político-ideológicos e culturais. Mais pontualmente, a 

participação brasileira fundamentava-se num povo “majoritariamente cristão” e na 

“tradição política democrática”. Contudo, devido à sua posição periférica e à condição de 

economia subdesenvolvida, o Brasil não teria condições de liderar a guerra contra o 

“Oriente”, cabendo sua posição reservada como aliado estratégico dos Estados Unidos. 

Sob estas condições, a DSN incorpora a doutrina de “guerra revolucionária”, destinando 

ao Brasil o papel prioritário de conter “ameaças internas” causadas por “inimigos” 

infiltrados em seu território, inimigos esses que atuavam sob ordens de países comunistas 

como URSS, Cuba e China81. Em resumo, nas palavras Eliézer de Oliveira: 

 
78

 A criação da ESG está intimamente associada à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 

através da Força Expedicionária Brasileira (FEB), e ao debate político sobre a exploração do petróleo. 

Fundada pelo Governo Dutra em outubro de 1948, segundo Eliézer de Oliveira, a escola era influenciada 

pela “congênere norte-americana, a National War College”, de quem recebeu colaboração de uma Missão 

Norte-Americana, “encarregada de orientar a implantação da Escola Brasileira”. Importantes militares 

participaram da fundação da escola, todos eles participaram de cursos em escolas militares americanas, 

entre eles destacamos: Cordeiro de Farias e Juarez Távora. Segundo Eliézer de Oliveira, a escola tinha 

como objetivo: a) a garantia da presença política de um grupo militar em alta posição no aparelho de Estado, 

na medida em que é um órgão subordinado diretamente ao EMFA; b) a ESG garante a não dispersão deste 

agrupamento político-militar; c) se especializa no estudo da Segurança Nacional e no da “guerra 

revolucionária”; d) se assegura a possibilidade de difusão ideológica entre os oficiais superiores militares e 

elites civis (conforme a disponibilidade para ingresso de alunos civis, aspecto específico da escola militar) 

(OLIVEIRA, 1976, p. 20 e 21). Como nota de curiosidade, Tancredo Neves era um “esguiano”, ou seja, foi 

aluno da ESG.  
79

 Ney Edison Prado foi professor da ESG e eleito professor emérito da ECEME em 2005. 
80

 Segundo Eliézer de Oliveira, dentre os formuladores dessa doutrina estão os generais Juarez Távora, 

Cordeiro de Farias, Humberto Castelo Branco e Golbery do Couto e Silva, todos influenciados pelo 

pensamento conservador e autoritário de Alberto Torres e Oliveira Viana. 
81

 A DSN possuía uma influência americana, com adaptações de autores brasileiros. Ela deve ser entendida 

como teoria de organização de Estado, em um contexto de Guerra Fria. Por outro lado, a “guerra 

revolucionária” foi uma doutrina importada do ideário francês colonialista. Empregada para conter os 
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A Política de Segurança Nacional (conjunto de planos, regulamentos, leis e 

programas da área de segurança nacional) aciona o poder nacional (“expressão 

integrada dos meios de toda ordem de que dispõe efetivamente a Nação, numa 

época considerada, para promover, sob a direção do Estado, no âmbito interno 

e externo, a consecução e a manutenção dos Objetivos Nacionais”) – que 

compreende os poderes Político, Psicossocial, Econômico e Militar para a 

realização daqueles Objetivos, através do “grau relativo de garantia” que o 

Estado oferece à nação. Em outras palavras, “- a Política comanda a Estratégia, 

fixando-lhe os Objetivos; - o Estado é o agente na condução Estratégica; - o 

Poder Nacional é o instrumento de ação da Estratégia” (OLIVEIRA, 1976, p. 

34). 

Como veremos mais à frente, a DSN passou por uma série de reformulações ao 

longo da década de oitenta. Conforme análise dos seus discursos, o general foi 

influenciado pela DSN, principalmente no que tange às “expressões dos poderes 

nacionais”, mencionadas acima. Veremos que, com base nessas “expressões”, o ministro 

revelava parcialmente aquilo que concebia como democracia e o que defendia ser o papel 

reservado às Forças Armadas naquele novo cenário. 

O general Leônidas Pires Gonçalves encarnava o perfil que os militares do ACE 

procuravam construir. Apesar de não possuir estágio no exterior – critério importante no 

meio hierárquico –, o General possuía uma razoável formação militar, com passagem pela 

Escola Superior de Guerra. Ao mesmo tempo, era conhecido como militar ligado a tropa, 

tendo comandado regiões militares importantes, especialmente o III Exército – força mais 

poderosa do país na época82. O currículo do general ainda contava com passagem em 

órgãos do Poder Executivo e em órgãos de segurança e repressão, tendo comandado o 

importante DOI-CODI do Rio de Janeiro – mesmo não sendo considerado um radical. 

Talvez até mais importante que os dados anteriores, tenha sido o fato de Leônidas Pires 

possuir contato estreito com a cúpula militar dos anos sessenta e setenta, o que contribuiu 

para a decolagem da sua carreira militar.  Em suma, o general gozava de boa reputação 

tanto pela hierarquia, quanto pela baixa e média oficialidade, além do importante 

reconhecimento pela comunidade de informações e repressão por ter integrado o combate 

contra a esquerda e a oposição. 

 
movimentos revolucionários na Argélia, a “guerra revolucionária” ganhou força entre os militares 

brasileiros após a Revolução Cubana. Dentre seus idealizadores brasileiros estava o general Augusto 

Fragoso quem em maio de 1959 ministrou a palestra “Introdução ao estudo da guerra revolucionária” na 

ECEME. Conforme expõe João Roberto Martins Filho, a guerra revolucionária trazia um projeto de 

intervenção militar na sociedade para conter o avanço da infiltração do inimigo no Estado e na sociedade. 

O objetivo final desta infiltração seria a destruição das Forças Armadas e consequentemente a consolidação 

da revolução comunista (MARTINS FILHO, 2008). 
82

 Este critério é importante pois garante o reconhecimento como comandante militar pela caserna. O 

coronel Golbery e o general Figueiredo não gozavam deste status justamente por terem ao longo da sua 

carreira se privado de funções ligadas ao comando militar. 
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Enquanto ministro do Exército, o general Leônidas Pires Gonçalves dispunha de 

um grande aparelho burocrático do Estado. O general, além de presidir o ACE, foi o único 

membro permanente do órgão durante o governo Sarney83. O ACE consistia em reuniões 

da alta cúpula militar, o núcleo duro e restrito, contando com os membros dos mais altos 

cargos do Exército. Lá, toda e qualquer decisão política do Exército era discutida antes 

de ser executada. Funcionava como órgão de “direção geral” da instituição, além de 

garantir o dispositivo militar do ministro, isto é, o comando disciplinado e fiel das suas 

diretrizes. Cerca de 14 generais-de-exército participavam, entre eles estavam os 

comandantes: de cada exército (cinco ao todo)84, o chefe do Departamento de Engenharia 

e Comunicação, chefe da secretaria de Economia e Finanças, chefe do Departamento de 

Ensino e Pesquisa e o chefe do Estado-Maior do Exército (EME)85. Este último cargo, 

formalmente, partilhava o comando máximo da instituição com o Min. do Exército e era 

encarregado pelo planejamento de questões operacionais e técnicas conjuntas da 

instituição. Generais de divisão e de brigada poderiam participar apenas quando fossem 

convidados para prestar assessoria em assuntos específicos e/ou ligados ao respectivo 

cargo/comando que ocupassem.  

O ministro contava com cinco órgãos de assessoria, todos chefiados por militares 

de sua escolha. Destacamos aqui três deles. O primeiro órgão foi o Gabinete do Exército, 

instrumento fundamental para a articulação política dentro e fora do exército. Esteve sob 

a chefia do Gen. Bda. Benedito Onofre Bezerra Leonel durante o ministério de Leônidas 

Pires. Como veremos mais adiante, ao longo do momento constituinte, o chefe do 

gabinete foi responsável pelo lobby militar junto ao congresso nacional (COSTA, 1998). 

Era neste aparelho burocrático onde eram designados os oficiais (todos oficiais 

superiores: majores e coronéis) para negociar e/ou influenciar os parlamentares em 

votações do congresso, assim como ocorreu nas negociações para a aprovação da Emenda 

Uequed – que ampliava a anistia – e em diferentes assuntos militares que eram pautados 

na Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança. 

 
83

 O órgão era raramente convocado ao longo do regime militar (com exceção da administração de Sylvio 

Frota). Leônidas Pires Gonçalves padronizou a convocação de forma bimestral já em 1985.   
84

 Com a criação do Exército do Oeste o ACE ganhou uma nova cadeira. 
85

 Entre os generais-de-exército que participaram do ACE de 1985 a 88 estão: Leônidas Pires Gonçalves, 

Jorge Sá Freire de Pinho, Fernando Pamplona, Waldir Martins (estes três últimos foram chefes do EME), 

Óctavio Aguiar Medeiros, Adhemar da Costa Machado, Haroldo Tavares Alves, Rubens Mário Brum 

Negreiros, Sebastião José Ramos de Castro, Ivan Dêntice Linhares, Fernando Guimarães de Cerqueira Lima 

(presidiu o IPM que investigou o caso Herzog), Demócrito Correia Cunha. Havia uma espécie de “dança 

das cadeiras” entre estes generais. 
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O segundo foi o Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEX), órgão 

fundamental para a publicação de diversos materiais para o público interno e externo. 

Este órgão era responsável, sobretudo, pela difusão da política do Exército de Leônidas 

Pires Gonçalves. O CCOMSEX era responsável pela publicação do boletim do Exército 

e do Noticiário do Exército (NE). O terceiro órgão, mas não menos importante, foi o 

Centro de Informações do Exército (CIE) que ocupava “toda uma ala do oitavo andar do 

ministério, cabia ao CIE ‘orientar, coordenar e supervisionar todas as atividades de 

Segurança Interna e Contra-Informações’” (GASPARI, 2014, p. 262). Era este o órgão 

responsável por informar o ministro por meio dos “relatórios periódicos mensais” (RPM) 

que lhe eram enviados86. O ministro também contava com as assessorias da Consultoria 

Jurídica do Ministério do Exército e da Secretária-Geral do Exército. Frequentemente, as 

reuniões do ACE foram assessoradas por generais que ocupavam a chefia destes órgãos.  

A cerimônia de posse do ministro Leônidas Pires Gonçalves ocorreu no dia 15 de 

março de 1985 no salão de honra do Quartel-General do Exército em Brasília. O evento 

contou com a presença de senadores e deputados federais, governadores e de oficiais 

generais, além, é claro, da presença do antecessor Walter Pires de Albuquerque. Se 

compararmos com outros ministros militares, Leônidas Pires Gonçalves era muito mais 

presente na imprensa do que os discretos Lyra Tavares, Orlando Geisel e Fernando 

Bethlem87. Seu antecessor foi outro ministro do Exército “popular” na imprensa, tanto 

por discursos quanto por ações políticas polêmicas88. 

Como era de se esperar, o discurso de posse do novo ministro general foi 

publicado integralmente tanto pelo NE quanto pelos veículos da imprensa civil. O 

discurso veiculava elementos do imaginário autoritário dos militares, especialmente os 

aspectos anti-comunista e liberal-conservador mobilizados para sustentar a agenda 

política da nova administração. Embora comecemos pelo discurso de inauguração de 

Leônidas Pires, as análises dos seus discursos não estão em ordem cronológica, uma vez 

que o exercício proposto aqui consiste em uma análise segmentada em temáticas dos 
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 Ao que indicam as fontes havia uma rotação anual para a chefia do CIE e do CCOMSEX entre os 

generais-de-brigada: Délio de Assis Monteiro (1985); o chefe do CCOMCEX no ano anterior, Ruperto 

Clodoaldo Pinto (1986); Tamoyo Pereira das Neves (1987); e Sergio Augusto de Avellar Coutinho (1989). 
87

 Ministros do Exército respectivamente: do governo Costa e Silva, Médici e Orlando Geisel (78-79). 

Enquanto Ministro do Exército, Costa e Silva e Sylvio Frota eram “populares” na imprensa devido a suas 

pretensões à candidatura presidencial. 
88

 Enquanto ministro, Walter Pires participou da fundação do PDS no dia 2 de fevereiro de 1979. A filiação 

do ministro gerou descontentamento por parte dos círculos militares de Brasília, segundo matéria do jornal 

Estado de São Paulo, 9 de fevereiro de 1979. 
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pronunciamentos do ministro. Nesse sentido, havia três bases discursivas que 

sustentavam a política do Exército: primeiro, modernização tecnológica, reestruturação 

militar e desenvolvimentismo econômico; segundo, memória militar institucional sobre 

o golpe e a ditadura; terceiro, o próprio conceito de democracia, segurança e conciliação. 

Fundamentalmente, aqui pretendemos compreender quais eram os papéis autoatribuídos 

pelos militares no novo regime democrático que era forjado. 

1.2.2.1. Modernização tecnológica, desenvolvimentismo econômico e Reestruturação 

Básica 

Em seu discurso de posse, o ministro evocou a necessidade de modernização da 

instituição diante dos novos quadros geopolíticos e econômicos em que o país se 

encontrava nos anos 1980: 

Na esfera de nossa política Externa, nada mostra a iminência de um conflito, 

mas devemos considerar pragmaticamente que a paz tem sido uma aspiração 

utópica dos homens. Como decorrência, nossa missão essencial, precípua e 

prioritária – acentuo aspecto – é estarmos em adequadas condições para a 

defesa da Pátria89. 

 O ministro chama atenção para a permanente “atalaia” militar, principalmente, 

em um contexto ainda recente de guerra Irã-Iraque e Guerra das Malvinas. Antes de 

abordar especificamente como a Guerra das Malvinas afetou as relações Brasil-Argentina 

e a estrutura militar, devemos nos atentar para a missão “essencial, precípua e prioritária”, 

na qual o ministro sugere as “adequadas condições para a defesa da Pátria”. 

Esta missão para a qual o ministro chama a atenção já era uma política de governos 

anteriores. Importante variável na composição do crescimento econômico do Brasil a 

partir do final dos anos sessenta, a produção industrial disparou e se espalhou por todo o 

território nacional. Após a euforia dos anos do “Milagre Econômico”, o governo Geisel 

agiria para manter aquecido o setor industrial por meio de uma política de 

desenvolvimento econômico baseada no financiamento de indústrias pesadas 

(hidroelétricas, metalúrgicas e energia nuclear). Nesta conjuntura iniciada no fim dos 

anos sessenta e se estendendo pelos anos setenta, o Brasil experimentou uma onda de 

otimismo marcada pela expectativa de se tornar uma potência mundial, sendo que essa 

promessa viraria uma peça-chave do pensamento militar. 

Nesse sentido, “o pensamento da força terrestre acreditava na possibilidade de 

alcançar maior autonomia estratégica com a permissão da potência americana”. Dizendo 
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 NE, publicado no dia 15 de março de 1985. 



65 

 

de outro modo, a DSN traçava como objetivo tornar o Brasil uma potência regional, com 

o consentimento americano (MARTINS FILHO, 2006, p.85). Desta forma, fazia parte 

dos planos da doutrina geopolítica desenvolver “uma base industrial mais sofisticada, 

aumentar a capacitação tecnológica, aprimorar a infraestrutura e modernizar as Forças 

Armadas” como passos importantes para se elevar a capacidade estratégica e para se 

diminuir as vulnerabilidades políticas e econômicas do Brasil (MARTINS FILHO, 2006, 

p.86). Todos estes objetivos dentro do binômio “segurança e desenvolvimento”, o 

Exército, portanto: 

 (...) sem mudança no referencial estratégico, chegou-se à necessidade de 

autonomia tecnológica (...). o resultado foi um aumento de tensões nas relações 

com os Estados Unidos (MARTINS FILHO, 2006, p. 86)90. 

Como se pode perceber na citação acima, o desenvolvimento econômico brasileiro 

não encontrou correspondência num aumento do apoio dos EUA – tal como se havia 

cogitado. Pelo contrário, nota-se um tensionamento das relações Brasil-EUA durante o 

governo Geisel, sobretudo, após a assinatura do acordo nuclear com a Alemanha91, 

rompendo acordo de 1952. Posteriormente, o presidente Ronald Reagan tentou negociar 

um novo acordo com o governo Figueiredo. Sem sucesso, os novos acordos sugeridos 

pelo governo norte-americano procuravam restringir a liberdade de ação dos projetos de 

modernização tecnológica militar (MARTINS FILHO, 2006, p 88). 

Herdeiro desse programa militar desenvolvimentista, iniciado pela parceria 

simbiótica do Brasil com os EUA durante os anos do “milagre” e desfeito em 

constrangimentos a partir do final dos anos setenta, os discursos de Leônidas Pires 

Gonçalves publicados no NE revelavam o comprometimento em fomentar uma indústria 

nacional de armamentos, voltada à exportação para países de Terceiro Mundo92. Dentro 

dessa política estava também o investimento em telecomunicações e computadores 

avançados, como uma espécie de preparação para uma guerra do “futuro”. 

Na concepção do ministro fardado, o Exército estava se preparando para a “guerra 

moderna”, e para isso a força terrestre deveria ser o agente do desenvolvimento industrial 

 
90

 O coronel Cavagnari Filho, defende a tese de que o Exército Brasileiro incorporou na década de 1970 

novos conceitos, “sem abandonar suas premissas ideológicas e sem alterar suas premissas político-

estratégicas” (1987, p.84, apud MARTINS, 2006, p.84).  
91

 Acordo Militar Brasil-EUA de 1952 estabeleceu uma estreita colaboração militar entre os dois países. 

Segundo Martins Filho, o rompimento do acordo não significou uma mudança estratégica para o Exército. 
92

 A empresa Engesa junto ao Exército Brasileiro desenvolveu o EE-T1 Osório, um carro de combate 

blindado, mais conhecido como tanque de guerra. Embora o modelo fosse inovador e mais barato que o 

concorrente americano, o fracasso das negociações com a Arábia Saudita fez com que o projeto fosse 

abandonado. Um dos maiores compradores de armas brasileiras na década de 1980 foi o ditador Saddam 

Hussein. 
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e tecnológico. Conforme entrevista concedida ao CCOMSEX, publicada pelo NE no dia 

28 de janeiro de 1986 o general explicou o plano Força Terrestre 90 (FT-90): 

Significa um esforço para organizar o Exército com padrão adequado de 

operacionalidade à conjuntura nacional e internacional. Em suma, a 

estruturação da Força Terrestre 1990 consiste em um planejamento integrado, 

em execução, abrangendo os setores de organização, articulação, formação de 

pessoal, material e instalações, que visa normatizar uma fase de intensa 

preparação, em todos os setores, compatível ao Brasil da década de 90. A 

organização e a articulação têm por objetivo atender, no território nacional, às 

necessidades da presença militar para o cumprimento da missão 

constitucional93.  

O plano continha vários projetos militares que estavam relacionados à ideia de 

desenvolvimento econômico e defesa nacional, como forma de cumprimento do “dever 

constitucional”94. Entre os projetos estava a implantação em 1987 da Aviação do 

Exército, que empregaria helicópteros modernos (“aeronaves de asa rotativa”), além de 

programas de incentivo à indústria e ao desenvolvimento de alta tecnologia. Na mesma 

“entrevista”, dizia o general: 

A ideia de que o Poder Militar de um país deve se firmar, nos dias atuais, em 

parque bélico nacional, conscientizou o Exército da necessidade de se tornar 

um agente do desenvolvimento da indústria de interesse militar95.  

Nestas condições foi criado em 1986 o Centro Tecnológico do Exército, dedicado 

à pesquisa, à informática, à capacitação dos recursos humanos e ao fomento industrial. 

Nas palavras do ministro, sua finalidade era “vencer a dependência externa do setor em 

favor da soberania e defesa da Nação”. Em seguida, na mesma esteira de raciocínio, o 

general afirmou que o Estado-Maior do Exército constituiu uma comissão de coordenação 

para o estudo e a implementação das “atividades de Guerra Eletrônica no Exército”. A 

comissão seria responsável pela “busca de conhecimento sobre o assunto para formulação 

de uma base doutrinária; capacitação de recursos humanos; e a construção das instalações 

do Centro de Instrução de Guerra Eletrônica”. 

Vale ressaltar também o empenho na justificação do programa de energia nuclear 

brasileiro, um ano após o incidente de Chernobyl. O Exército defendia o desenvolvimento 
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 NE, 28 de janeiro de 1986. 
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 Este mesmo princípio apareceu em outra “entrevista” concedida ao CCOMSEX, em edição especial do 

NE em comemoração ao Dia do Soldado: 25 de agosto de 1986: “NE – O planejamento da força terrestre 

1990 (FT-90) é decorrente da necessidade de manter o Exército apto a cumprir sua missão (...). Ministro – 

(...) A modernização administrativa e a eficiência operacional, fundamentos da FT-90, são nossa 

responsabilidade perante a Nação, correspondem ao desejo unânime de pessoal do Exército e constituem 

grande desafio a ser vencido.” 
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 NE, 28 de janeiro de 1986. 
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da energia militar, sob as mesmas alegações de necessidade de desenvolvimento 

econômico e tecnológico. Segundo matéria do NE de 30 de julho de 1987: 

Nenhum Estado se auto-restringe tecnologicamente, pois ao adotar esta atitude, 

estaria, absurdamente, optando por uma limitação de sua grandeza e 

soberania96 

As concepções de soberania, defesa nacional e desenvolvimento tecnológico e 

econômico estão vinculadas à ideia de preparo para o modelo de guerra do século XXI. 

A revista inclusive recorreu ao hino nacional na mesma edição citada logo acima: 

“Verás que um filho teu não foge à luta”. Se tivéssemos fugido a luta, se 

tivéssemos renunciado a “clava forte”, já não haveria Constituição, Hino ou 

bandeira do Brasil onde consignar nossos ideais de liberdade, independência e 

progresso. (...) 

Empenhemo-nos para assegurar uma “paz no futuro” que seja tranquila, 

benéfica e garantida como a de que desfrutamos hoje. 

E para tanto torna-se – antes de tudo – necessário que o Brasil seja um país 

com alto desenvolvimento tecnológico e, portanto, forte e respeitado. É a 

dissuasão pela grandeza.... 

Estamos adentrando o século XXI e ingressando na era nuclear (...)97. 

Na última edição dos anos de 1986, 87 e 88, o NE fazia uma espécie de 

retrospectiva da política de Leônidas Pires ao longo do ano. A ênfase era feita, sobretudo, 

no investimento em novos equipamentos modernos e na ampliação de quartéis e escolas 

militares98, além do desenvolvimento de armamentos de alta tecnologia. Segundo a 

matéria de 1988 do NE, “Tecnologia: Evoluir para não parar”, publicada no dia 30 de 

dezembro de 1988: 

As mutações tecnológicas na área militar se processam em um ritmo muito 

acelerado e a custos elevados. Acompanhar esse processo evolutivo, 

entretanto, é imperioso. 

O Exército Brasileiro aciona órgãos próprios e apoia a indústria nacional nesse 

sentido. Em 1988, foram desenvolvidos projetos relativos a sistemas de guerra 

eletrônica, a equipamentos para integração rádio-fio, a mísseis solo-solo e ar-

solo, a equipamento de visão noturna (...)99. 

Todos estes projetos estavam dentro de uma lógica militar de responsabilidade do 

Exército no desenvolvimento econômico e tecnológico independente, para então garantir 

o fortalecimento da defesa nacional. Desta forma, o Exército estava contribuindo não só 

para a defesa do país, mas para o desenvolvimento econômico nacional, a partir da 

industrialização e do avanço tecnológico. As entrevistas analisadas – que mais se parecem 

com uma “propaganda velada” da administração de Leônidas Pires –, convocam a adesão 
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 NE, 30 de julho de 1987. O incidente de Goiânia com césio-137 aconteceu dois meses após a publicação 

deste artigo. 
97

 NE, 30 de julho de 1987.  
98

 Nesse caso específico, a ampliação da AMAN. 
99

 30 de dezembro de 1988. 
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dos membros da corporação nessa “empreitada” desenvolvimentista, associando 

modernização e capacitação tecnológica ao “dever” militar de defesa e desenvolvimento 

da “Nação”. Neste ponto, a política do Exército de Leônidas Pires era legitimada a partir 

do imaginário corporativista, recorrendo à repetição da função tutelar da instituição no 

desenvolvimento econômico e industrial do país. 

Vale destacar que até mesmo Duque de Caxias serviu de inspiração para o 

programa de modernização tecnológica de Leônidas Pires. Como consta na “Ordem do 

Dia” em alusão ao do Dia do Soldado: 

(...) estamos novamente em busca de aperfeiçoamento político e de 

independência – agora econômica e tecnológica – que não alcançaremos sem 

a competência, o patriotismo e o descortino com que Caxias nos inspira100. 

Junto ao desenvolvimento tecnológico, fazia parte da política do Exército uma 

reestruturação da organização militar no território brasileiro. Este planejamento já vinha 

desde o governo Geisel e ganhou incremento após a Guerra do Atlântico Sul em 1982. 

Com a derrota acachapante das aventuras (ou desventuras) do triunvirato argentino, a 

Argentina deixava de ser o maior rival regional do Brasil101. Segundo João Roberto 

Martins Filho, a eclosão da guerra das Malvinas “colocou em tela de juízo a eficácia de 

um dos pilares centrais do arranjo de segurança hemisférica da guerra fria: o Tratado 

Interamericano de Assistência Recíproca (1947)”. Além disso, a derrota argentina 

deixava evidente a incapacidade das Forças Armadas brasileiras para uma guerra 

convencional de média intensidade (MARTINS FILHO, 2006, p.88).  Ao longo da guerra 

em 1982, o Brasil assumiu uma postura solidária com a Argentina, o que ajudou a dissipar 

antigos receios e a esvaziar a rivalidade histórica. Desta forma, a guerra acelerou o 

processo de “apaziguamento” das fronteiras entre Brasil e Argentina, solucionando os 

pontos de atrito referentes ao potencial hidroelétrico dos rios da bacia do Prata102. 

Nesse novo contexto, quanto menores fossem as tensões nas fronteiras do Sul, 

mais cresciam as atenções militares dedicadas à região amazônica. Essa inversão no foco 
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 NE, 25 de agosto de 1987. 
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 O conflito armado entre Argentina e Inglaterra conhecido como Guerra das Malvinas, ou Guerra do 

Atlântico Sul. 
102

 A hipótese Delta previa uma guerra com a Argentina, como contam as quatro hipóteses de guerra do 

Estado-Maior das Forças Armadas brasileiras (MARTINS FILHO, 2006, p. 89). João Martins Filho cita o 

general Manuel Teixeira, então na subchefia do Estado-Maior do Exército, em uma conferência em meados 

dos anos 1980: “Durante 80 anos, desde que se organizaram bem as escolas, elas vêm como doutrina a 

hipótese de guerra do Brasil com a Argentina e vice-versa. Os oficiais que faziam os cursos na Escuela de 

Estado Mayor (...), em Buenos Aires até cerca de quatro anos atrás participavam de exercícios onde o 

inimigo era o Brasil, e isso não era ocultado a nossos oficiais. No Brasil fazíamos uma diferença e os 

denominávamos inimigo do sul, ou os nomeávamos com uma cor” (apud, 1992, MARTINS FILHO, 2006, 

p. 89). 
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militar do Sul para o Norte teve continuidade no governo Sarney em maio de 1985, com 

a “proposição pela Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional de um plano 

para atuação na região Norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas” (MARTINS, 

2006, p. 90). O Projeto Calha Norte, como ficou denominado, era fundamentado pela 

DSN, com o objetivo de conter possíveis ameaças subversivas, assim como em evitar 

interferência estrangeira na área amazônica103. 

A política do Exército de Leônidas Pires incorporou o Projeto Calha Norte. Logo, 

boa parte do contingente e dos equipamentos militares que garantiam a força do poderoso 

III Exército foram transferidos para o Comando Militar da Amazônia. Diante desta nova 

distribuição da força militar, foi implementado em janeiro de 1986 a “Nova Organização 

Territorial do Exército”, reestruturando a disposição territorial dos comandos militares, 

renomeando-os e reformulando as jurisdições de cada Região Militar (RM)104. O 

programa de reestruturação e modernização partiu do conceito militar de dissuasão, 

conceito que previa ações militares que causasse alto custo – econômico e militar – à 

ocupação territorial realizada por uma potência estrangeira, de tal modo que fizesse ela 

desistir da invasão. Por essa razão, a retórica do ministro pressupõe a capacitação da 

defesa militar para uma nova era de guerra do “futuro”. 

Essa reestruturação do Exército acompanhava não só uma preocupação dos 

militares com relação à necessidade de modernização e adaptação a uma nova realidade 

geopolítica internacional. As FA ainda se viam no papel desenvolvimentista nacional, no 

caso contribuindo para a entrada efetiva do país na “Terceira Revolução Industrial”, com 

a capacitação nacional para o desenvolvimento de tecnologias da informação, seja na área 

de computação ou de comunicação. Não obstante, esse papel era incrementado com um 

resquício do imaginário político para a construção do “Brasil Potência”, principalmente 

no que toca à defesa do desenvolvimento da tecnologia nuclear.  

Fundamentalmente, toda essa reformulação institucional que se dava nos anos 

oitenta estava associada à reconfiguração do papel institucional militar em um novo 
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 Com o fim da guerra fria, na década de 1990 o Exército Brasileiro adotou como princípio militar de 

dissuasão para a defesa do território amazônico. Como o Brasil estava entre os países periféricos do mundo, 

seu potencial militar era muito inferior se comparado com os países desenvolvidos, logo foram 

incorporados pela ECEME táticas de guerrilha fundamentadas inclusive por Ho Chi Minh. Não por acaso, 

em 1991 o comandante militar da Amazônia declarou que o Exército “transformaria isso num Vietnã”. 
104

 Os Comandos Militares de I a IV Exército foram renomeados respectivamente em: Comando Militar 

do Leste (sediado no Rio de Janeiro); Comando Militar do Sudeste, com base em São Paulo; Comando 

Militar do Sul, com sede em Porto Alegre; Comando Militar do Nordeste, sediado em Recife. A 9ª Região 

Militar (RM), responsável pela defesa de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, foi aglutinada pelo 

novo Comando Militar do Oeste. 
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arranjo político do país. Essa reestruturação não significava a saída dos militares na 

participação das tomadas de decisão. Pelo contrário, os militares ainda idealizavam uma 

ampla autonomia política com relação ao Estado, principalmente no que toca ao 

planejamento interno das FA. Não menos importante, se autoatribuíam-se um papel 

fundamental na política desenvolvimentista, como parte dos esforços para construção de 

um Brasil como uma nova potência mundial. Em que pesem essas idealizações – que 

preservavam antigos atributos nacionalistas sob uma nova realidade dos anos oitenta –, 

armas e tanques pareciam ainda voltados para dentro do território nacional.  

1.2.2.2. Lembranças inconvenientes e balanços (quase) autocríticos 

O golpe de 1964 foi lembrado pelos militares ao longo da ditadura, conforme as 

pretensões políticas dos ministros do Exército responsáveis pela sua publicação. Os 

generais Costa e Silva e Sylvio Frota não deixaram de usar esta data comemorativa, 

principalmente por meio das respectivas “ODs”, para promoverem suas candidaturas 

presidenciais, dentro e fora dos quartéis. Por outro lado, os ministros Aurélio Lyra 

Tavares, Orlando Geisel e Fernando Bethlem apresentavam discursos protocolares e 

enxutos, que mais dialogavam com a sociedade civil do que com as próprias tropas105. 

Era inconveniente lembrar do golpe, uma vez que cisões internas ao Exército eram 

despertadas, manchando a aparência de unidade e coesão. Isso se devia à militarização do 

Estado, o que inevitavelmente faria as Forças Armadas incorporassem as dinâmicas 

políticas de disputa (MARTINS FILHO, 2019, p. 70). 

As ODs sobre o golpe ganharam outra dimensão a partir de 1979, quando o 

processo de democratização se aprofundou. Mauro Teixeira (TEIXEIRA, 2013) 

constatou o estranhamento do então ministro do Exército Walter Pires de Albuquerque 

diante da ascensão política das oposições, junto à intensificação da mobilização social. 

Nesse cenário, o documento ganhou uma nova importância ao defender o golpe, o regime 

militar e a transição conforme a agenda do governo, inclusive depositando confiança nas 

elites políticas aliadas. Essa manobra se deveu à consolidação de uma memória coletiva 

dominante, “segundo a qual a sociedade em sua maior parte havia resistido à ditadura” 

(ROLLEMBERG, 2006). A categoria “resistência” serviu de baliza para o esquecimento 
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 A única OD que se destacou entre esses generais foi aquela publicada em 1969, quando Lyra Tavares 

procurou defender o AI-5 ao acusar uma suposta coalizão entre parlamentares e as oposições para criticar 

as Forças Armadas e derrubar o regime. Por outro lado, Orlando Geisel publicou apenas uma OD sobre o 

golpe em 1970, interrompendo a tradição das publicações até Sylvio Frota assumir o Ministério do Exército. 
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do envolvimento de setores da sociedade com o regime, movimento essencial para o 

processo de abertura: 

Na construção da memória, lembra-se esquecendo, esquece-se lembrando, 

desloca-se o foco, num movimento, entretanto, não estranho à história, no qual 

a história, ela mesma deixa de ser importante, criando-lhe outros significados 

(ROLLEMBERG, 2006). 

Como registra Marcos Napolitano, o processo de afastamento político entre 

liberais e militares foi consolidado nos anos setenta, quando “o campo liberal passou a 

criticar sistematicamente a censura à livre expressão, o arbítrio discricionário no campo 

legal e o estatismo (na economia)”106. Esses liberais acabaram por incorporar alguns 

valores, imagens e discursos da esquerda não armada, especialmente a categoria de 

“resistência”107. A partir desses elementos, segundo o mesmo autor, materializou-se uma 

memória hegemônica crítica “aos princípios ideológicos e simbólicos que nortearam as 

Forças Armadas no comando do Estado brasileiro entre os anos de 1964 e 1985” 

(NAPOLITANO, 2015, p. 17). Dessa forma, 

1979 significou um marco na consolidação da resistência democrática como a 

quintessência da sociedade civil, cuja autoimagem passou a ser a antítese do 

Estado autoritário. A visão da “sociedade vítima”, mas resistente e digna, foi 

compartilhada por liberais e pela esquerda, tanto a que tinha pego em armas, 

quanto os pecebistas e outros grupos que recusavam o viés militarista. Ter sido, 

de alguma maneira, resistente passou a ser o passaporte político para a futura 

recomposição do sistema político (NAPOLITANO, 2015, p. 22).   

Junto a essa categoria, a defesa da “democracia” como forma de oposição ao 

autoritarismo do regime balizou a construção dessa memória dominante. Nesse sentido, 

foi apagado o papel dos liberais no golpe e na ditadura, assim como foram apagados os 

projetos autoritários que estavam por trás da luta armada. Além disso, em função do 

trauma gerado pela violência de Estado, a narrativa liberal estabeleceu uma série de tabus 
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 Esse afastamento já foi ensaiado durante os anos sessenta por alguns setores liberais. A coalizão entre 

civis e militares golpistas não demorou para apresentar fissuras imediatamente após o golpe. Era cada vez 

mais improvável para as camadas civis a hipótese de uma intervenção “cirúrgica” seguida por uma 

“limpeza” contra os signatários do governo deposto. Após o golpe havia um processo de militarização do 

poder, em que o palco decisório real pertencia aos generais vitoriosos (MARTINS FILHO, 2019, p. 73). 

Vale pontuar que mesmo signatários do golpe, alguns conselheiros da OAB criticaram o endurecimento do 

regime militar ainda no governo Castelo Branco. Por outro lado, a AIB mantinha-se numa zona cinzenta, 

sem esboçar um apoio convicto ou uma oposição (ROLLEMBERG, 2006). Alguns políticos que aderiram 

ao golpe romperam fundamentalmente com o regime depois do AI-2 que frustrou os planos das 

candidaturas presidenciais e com a “promulgação” da carta de 1967 (MARTINS FILHO, 2019). Os 

episódios de 1968 levaram ao gradativo isolamento do governo Costa e Silva, que enfraquecido decretou o 

AI-5, sepultando as esperanças liberais de uma possível flexibilização do regime. Apesar do 

descontentamento, empresários e tecnocratas viam oportunidade no endurecimento do regime para avançar 

os projetos de crescimento e modernização econômica (MOTTA, 2018, p. 211).  
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 Como registra o mesmo autor, trata-se de uma memória liberal-conservadora, apesar de incorporar 

elementos das esquerdas. Ao elogiar as resistências, os liberais procuram apagar seus vínculos com o 

regime, da mesma forma que as esquerdas reconstruíram sua memória ao apagar os projetos autoritários 

que motivaram a luta armada (NAPOLITANO, 2015, p. 20). 
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que deram o tom moderado da “conciliação política”: “qualquer ruptura ou dissenso entre 

os atores alimentaria novamente o ciclo de violência e ruptura democrática” 

(NAPOLITANO, 2015, p. 24)108. 

Diante da ascensão de uma memória hegemônica crítica ao golpe e ao regime e 

da convocação da ANC em 1985, os militares viram que seus projetos políticos estavam 

sob risco. Mesmo que conciliatória, a narrativa liberal era crítica às arbitrariedades dos 

militares. Além disso, a grande repercussão na imprensa a partir de 1985 sobre o terror 

de Estado promovido pela ditadura alimentava neuroses e teorias conspiratórias dentro da 

caserna. Fundamentalmente, temia-se que na ANC ocorresse um desmonte das Forças 

Armadas, a começar pelo medo de que fosse retirado o dispositivo que permitia a ação 

militar dentro do território nacional, ou seja, a prerrogativa constitucional de “garantir a 

lei e a ordem”. Entretanto, embora existisse a pretensão de uma maioria dos deputados 

constituintes na manutenção desse papel militar histórico, esse dispositivo passaria por 

novas formulações e adaptações. O ministro do Exército Leônidas Pires Gonçalves fez a 

seguinte afirmação em seu discurso de posse: 

no quadro democrático que se enceta, o descompasso entre as expectativas e 

as demandas de toda sorte e a capacidade de atendê-las pode prenunciar 

dificuldades, com reflexos na paz social. Daí a necessidade da segurança (...) 

ajustada ao caráter da democracia. É, pois, tarefa relevante do Exército 

participar do equilíbrio social e da estabilidade institucional, através da 

manutenção da lei e da ordem (...)109.  

Dessa forma, o general anunciava limites ao processo de democratização, ao 

mesmo tempo em que apresentava um novo papel para o Exército. Sua função não era 

mais aquela de dirigir o Estado, mas de fazer convergir a obediência às autoridades civis 

com a disposição imediata para conter mobilizações sociais que pudessem provocar 

estremecimento naquele processo político de teor liberal-conservador. Seu novo papel era 

fundamentalmente o controle social – a “segurança ajustada ao caráter da democracia”, 

dizendo de outro modo. Essa mudança se devia à percepção dos comandantes de que não 

era mais viável a estabilidade política em outros governos militares, principalmente diante 

da aparição de uma base social que reivindicava o aprofundamento do processo 

democrático e que possuía um enorme potencial de mobilização das massas populares110. 

 
108

 Nesse sentido a narrativa liberal forjou afirmações como: o “golpe foi obra exclusiva dos militares”, a 

sociedade inteira foi “vítima da violência e do arbítrio”, a sociedade como um todo “se opôs ao Estado 

autoritário”, a tortura foi resultado “de excessos dos porões” à revelia dos comandantes militares moderados 

(NAPOLITANO, 2020, p. 40). 
109

 NE, 15 de março de 1985. 
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 Analisaremos mais detidamente esse tema nos capítulos seguintes. 
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Em termos corporativos, a militarização do Estado levou, inevitavelmente, à incorporação 

das disputas políticas nas Forças Armadas, comprometendo a aparência de unidade e os 

princípios disciplinares e hierárquicos. Além disso, em termos internacionais, as ditaduras 

militares da América do Sul perdiam sua validade histórica nos anos oitenta por três 

fatores complementares: a crise do socialismo soviético, a derrocada da ditadura militar 

na Argentina e em função da ascensão do neoliberalismo nos EUA e no Reino Unido. 

Para os generais, o mundo dos anos oitenta exigia adaptações: 

Na história das nações há períodos em que os acontecimentos e as situações 

levam seus integrantes à percepção de que um novo papel deva ser 

representado, na busca dos caminhos da renovação e do aperfeiçoamento 

social. 

Entender esses momentos históricos é entender toda a dinâmica de uma cultura 

que, animada por seus ideais e permanentemente desperta para novas 

realidades, proporciona ao observador a constatação de que o futuro não é uma 

simples continuação mecânica do presente111. 

Institucionalmente, não fazia parte do projeto político da cúpula militar o retorno 

dos governos militares. No entanto, apesar da mudança na leitura sobre a função 

institucional, não havia a renúncia de uma narrativa heroica sobre o seu papel na história 

do Brasil:  

A revolução é um fato tão real quanto a Independência, a Abolição e a 

Proclamação da República. Esta irremovível presença histórica ostenta um 

valor em si mesma112. 

A narrativa heroica militar ainda preservava o discurso tutelar e o imaginário 

salvacionista castrense. Nesse entendimento, os militares seriam os protagonistas por 

“salvarem” o Brasil de um quadro político de “ameaças e deterioração das instituições”, 

promovido por “grupos extremistas” que pretendiam a “desintegração político-social” e 

“colocar por terra a lei”. Por outro lado, a sociedade civil era retratada como coadjuvante, 

cujo único papel se restringia ao pedido para a intervenção das Forças Armadas. Frente à 

memória hegemônica no momento constituinte, os militares lembravam o apoio e a 

participação civil no golpe: 

Sua legitimidade originária pode ser identificada pelo clamor popular que 

convocou as Forças Armadas à ação. Por conseguinte, desde os primeiros 

impulsos, o Movimento caracterizou-se pela participação das forças vivas civis 

da Nação, que, congregando o povo, visavam ao objetivo nacional, a 

Democracia. Nasceu, pois, efetivamente, de um compromisso democrático113. 

Fio condutor das oposições contra a ditadura, existia o esforço da cúpula militar 

em se apropriar da categoria “democracia” por meio de uma narrativa própria para o 
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 NE, 31 de março de 1986. 
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 NE, 1º de abril de 1985. 
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processo de democratização. Na lógica militar, a democracia brasileira nasceu ou foi salva 

pela “unidade nacional” em torno do golpe. Os generais eram avessos a qualquer forma 

de dissensos e conflitos sociais, elementos esses associados ao período pré-golpe, 

enquanto a “coesão nacional” e a “harmonia social” eram consideradas indispensáveis 

para o regime democrático. O regime militar resgatou, portanto, esses elementos e dessa 

forma restabeleceu a lei e a “ordem”, condições básicas para a retomada do 

desenvolvimento econômico e da democracia114. 

Com base nessa narrativa, o processo de democratização pelo qual o Brasil 

passava nos anos oitenta não seria fruto do fim do regime militar. Pelo contrário, dava-se 

em função dele. Curiosamente, os militares reconheciam o endurecimento do regime e a 

demora para a realização democrática prometida. Contudo, isso ocorreu porque: 

(...) situações adversas não permitiam que nossa democracia, de imediato, 

fosse revitalizada. Havia necessidade de se aguardar que a conjuntura 

possibilitasse o assentamento, em bases estáveis, de uma nova construção 

político-institucional. Naquele momento estariam criadas as condições para 

unir a nação e instrumentalizar o Estado. Concretizada essa oportunidade, as 

Forças Armadas não titubearam em apoiar a redemocratização e, mesmo, dela 

co-participar115. 

No raciocínio castrense, contraditoriamente, o golpe e a ditadura foram as 

condições necessárias que viabilizaram a democratização dos anos oitenta. A narrativa 

oscila entre o “nascimento” e/ou a “salvação” da democracia pelo golpe, em função da 

suposta “unidade nacional” que se formou para “convocar” a intervenção dos militares. 

Foi em consequência desses fatores que a ditadura consolidou as condições necessárias 

para a “etapa democrática”. 

Por outro lado, ocasionalmente, a memória liberal incorpora de forma positiva a 

ruptura institucional de 1964, desvinculando-a do autoritarismo que se seguiu. Logo, 

criou-se uma narrativa de que o regime militar foi fruto de uma apropriação de setores 

radicais que deformaram as instituições de Estado. Não por acaso, como veremos ao 

analisar as discussões que ocorreram ao longo das audiências públicas, os constituintes 

liberais e moderados fizeram duras críticas à DSN, seja pela doutrina em si ter acarretado 

“disfunções” institucionais”, seja pelo seu “desvirtuamento” promovido pelos militares. 
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 A seguir veremos mais detidamente o que significava democracia para os militares. Entretanto, podemos 

adiantar algumas projeções: harmonia e convivência nacional, o respeito incondicional às leis e a 

integridade dos procedimentos institucionais. A mobilização popular, a manifestação dos conflitos sociais 

e do dissenso promovido por greves e protestos ou passeatas, significavam a destruição do regime 

democrático. 
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Para alguns constituintes, o golpe ainda era uma “revolução”, sucedida por uma ditadura 

que havia produzido deformações no Estado. 

Em resposta a essa memória liberal, a memória oficial militar procurava se 

desresponsabilizar pelo endurecimento do regime, culpabilizando a oposição – armada e 

não armada – pela divisão e radicalização política. Somente com o restabelecimento da 

harmonia nacional seria possível a democratização efetiva. Essa construção negacionista 

revela que o embasamento da memória oficial do Exército se deu pelo tabu, a partir do 

momento em que se modulou uma narrativa fantasiosa e enviesada, calcada na negação 

das próprias responsabilidades pelo avanço do autoritarismo e pela perpetração da 

violência extrema contra os inimigos políticos (NAPOLITANO, 2020, p. 42)116. Indo 

mais além, como uma narrativa neurótica, os perpetradores culpabilizam as próprias 

vítimas pelo fechamento do regime e pela violência a que foram submetidas. 

A projeção da culpa na vítima foi uma estratégia adotada pela cúpula militar, 

visando isentar-se dos crimes cometidos para dessa forma restabelecer canais de diálogo 

com segmentos civis. No entanto, havia ainda outras estratégias narrativas para essa 

desresponsabilização dos militares. Conforme depoimentos registrados pelo CPDOC, 

quando os comandantes militares admitiam a prática de tortura, assassinatos ou 

desaparecimentos em seu departamento, retiravam suas responsabilidades ao sugerir que 

não tinham controle sobre os oficiais mais radicais, retratados como o “porão” ou 

“tigrada”117. Além da narrativa negacionista – que oscila entre a pura negação ou a 

transferência da culpa – e da narrativa que admitia a tortura eventual levada a cabo por 

uma “tigrada” insubmissa, havia também o silêncio. Jogando sombra nos relatos das 

vítimas, a narrativa do silêncio trata apenas do triunfo alcançado pelo restabelecimento 

da ordem e pelo crescimento econômico. Fundamentalmente, o silêncio sobre o passado 
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 Como sintetizado por Marcos Napolitano, o tabu “se manifesta à medida em que regras morais básicas 

são violadas pelos perpetradores, sob a desculpa de preservar a sociedade do seu inimigo”. O tabu “quer 

manter o ‘silêncio do perpetrador’ e construir uma narrativa neurótica enviesada e negacionista, alimentado 

a visão conspirativa da história (e sendo alimentada por esta)”. (NAPOLITANO, 2020, p. 39). 
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 Alguns comandantes, como o general Leônidas Pires Gonçalves, afirmavam: “Os chefes militares, em 

todas as épocas, são homens de muita compostura moral. Eu não tenho coragem de dizer que não tenha 

havido algum exagero. (...) Provavelmente não ficamos livres de alguém ter feito alguma maldade. Eu não 

tenho dúvida de que isso é admissível. Só não acho justo dizer o número que foi e atribuir isso como uma 

política, uma norma ou uma ordem dos escalões superiores. Porque nunca houve isso. Nunca!” 

(D'ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 1994, p. 252). Em outros casos, seja por corporativismo, seja por 

compadrismo, os subordinados isentavam os próprios comandantes, como foi o caso do depoimento de 

Adyr Fiúza de Castro, quem sustentou que Sylvio Frota não permitia nem “um telefone” nos prisioneiros 

(D'ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 1994, p. 67). 
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de violência e discórdia era chancelado pelo “acordo nacional” que a Lei de Anistia de 

1979 representava: 

A sonhada hora da reconstrução institucional e a revitalização da democracia 

não soou com a rapidez pretendida, pois sobrevieram situações indesejadas que 

a Pátria houve por bem esquecer, num sábio acordo do qual as Forças Armadas 

co-participaram e acatam sincera e disciplinarmente118. 

Conforme a idealização militar, a Lei de Anistia de 1979 enterrava as discórdias 

e a radicalização política. Assim, a anistia contemplava a conveniente blindagem jurídica 

aos perpetradores da violência, ao mesmo tempo que reforçava o posicionamento de que 

o esquecimento era o único caminho para a pacificação política. Dessa forma, exaltava-

se o passado autoritário pela suposta “salvação” da democracia, pela unidade nacional e 

pelo crescimento econômico, enquanto, por outro lado, caíam no esquecimento as 

divisões internas e a violência repressora. Embasada pelo tabu, a narrativa do perpetrador 

não comporta lembranças das atrocidades promovidas pelo Estado, por isso a opção pelo 

esquecimento.  

 Embora oficialmente o Exército oferecesse uma alternativa à memória 

hegemônica, a memória institucional assumiu um aspecto conciliador e apaziguador.  

Vale dizer que, a partir de 1985, a perspectiva de “pacificação nacional” possuía objetivos 

políticos bem concretos, principalmente no esforço de reaproximação militar com os 

antigos aliados liberais que haviam rompido com o regime. Nas lógicas adversas da 

realpolitik brasileira, os liberais aproximaram-se politicamente dos militares em várias 

circunstâncias, embora numa acepção mais teórica do liberalismo o envolvimento de 

instituições armadas em embates políticos devesse ser duramente rechaçado. Por outro 

lado, os militares saíam do comando de um regime autoritário para reconhecer a 

legitimidade da ANC como arena de disputas políticas, aceitando submeterem-se às 

regras democráticas ali definidas – apesar das críticas e ameaças lançadas ao longo da 

constituinte. Nessa postura flexível, liberais e militares iam afinando suas vozes.  Logo, 

o discurso não assumia uma postura combativa ou de retomada para o passado autoritário, 

mas uma linguagem conciliatória e persuasiva. 

Seguindo nessa esteira das aproximações, vale salientar outro ponto de contato 

entre a narrativa da memória liberal hegemônica e a memória oficial dos militares. Numa 

perspectiva em que o Exército aparece como instituição conciliatória e apaziguadora, 

ambas as memórias afirmam, em uníssono, que a violência estatal foi de responsabilidade 
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única dos setores radicais do Exército e que, portanto, o esforço para o esquecimento do 

passado autoritário seria uma condição para a “reconstrução democrática”. Dessa forma, 

escreve Marcos Napolitano: 

Esta narrativa evitou tanto a elaboração do trauma (e suas lacunas e elipses em 

relação à experiência histórica, preenchendo-a com uma narrativa heroica), 

quanto o enfrentamento do tabu, defendido por aqueles que apoiaram 

conscientemente a violência de Estado e, sob a democracia, mergulharam no 

silêncio ao ficarem órfãos da ditadura. Esta dupla estratégia de contorno dos 

traumas e tabus serviu de base político-ideológica para a “nova República” (...) 

(NAPOLITANO, 2020, p.40).   

Por essa razão, sustento que, apesar das divergências entre as memórias, a 

preservação dos tabus contribuiu para a construção de diálogos entre civis moderados e 

os comandos militares. O esquecimento sedimentou as pontes para a conciliação e 

acomodação, viabilizando acordos para a promulgação de prerrogativas constitucionais 

de interesse militar. 

A ANC fazia parte da “reconstrução democrática” e os militares reconheciam sua 

legitimidade. Contudo, compreendiam que seus interesses estavam sob risco em função 

da posição combativa dos parlamentares de esquerda e progressistas, junto à campanha 

de movimentos sociais que buscavam uma maior participação popular na Constituinte. 

Para garantir os interesses castrenses, a cúpula militar organizou uma divisão do trabalho 

dentro do seu corpo burocrático: o gabinete do Ministério do Exército ficou encarregado 

em administrar as “assessorias parlamentares” – o lobby militar –, enquanto o Centro do 

Informações do Exército (CIE) acompanhava de perto os desdobramentos da ANC. A 

atenção destes órgãos não se voltava apenas ao trabalho dentro do congresso, mas também 

se voltava para a mobilização popular que pretendia influenciar as votações dos 

constituintes. Além disso, não menos importante, o Centro de Comunicação Social do 

Exército (CCOMSEX) era responsável por divulgar discursos e documentos que tratavam 

das prerrogativas de interesse militar destinados à imprensa e aos constituintes. Por sua 

vez, o Conselho Jurídico do Exército conferia uma tonalidade tecnicista das demandas 

castrenses. Ironicamente, embora muitas dessas reivindicações fossem de certa forma 

continuidades do ordenamento jurídico autoritário antecessor, elas eram apresentadas de 

forma desassociada ao regime, como prerrogativas técnicas e neutras, indispensáveis para 

qualquer forma de Estado. 

Todo esse esforço da instituição militar tinha como objetivo central reestabelecer 

e aprofundar o diálogo com os parlamentares moderados. A construção da memória 

oficial naquele contexto estava inserida dentro desse projeto de garantir prerrogativas 
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constitucionais de interesse castrense. Não interessava à cúpula militar aprofundar as 

cisões e acirrar as disputas com segmentos civis, ainda mais em um contexto em que a 

imprensa veiculava denúncias de ex-prisioneiros políticos (ou de seus familiares). Para 

tanto, os trabalhos da ANC não deveriam ser acompanhados por “ressentimentos” do 

passado. Tratava-se de uma “reconstrução”, uma superação do passado, pensando no 

futuro: 

A Assembleia Nacional Constituinte marca um dos eventos culminantes desse 

período. Hoje, as esperanças e os anseios do povo brasileiro estão voltados 

para seus representantes naquela Assembleia, na firme expectativa de que, lá, 

o espírito público supere os interesses menores; o sentido de grandeza, voltado 

para o futuro, apagando ressentimentos do passado; e que o patriotismo inspira 

o comportamento de todos119. 

Ainda na chave dos consensos entre os militares e os liberais conservadores, é 

preciso reforçar que a concepção de democracia dali desprendida era limitada. Nesse 

sentido, os militares puseram seu braço forte para atuar contra os movimentos populares, 

o que se traduziu na repressão militar contra as greves operárias e as manifestações 

populares entre 1985 e 1988. Por outro lado, a mão amiga estava estendida para os 

diálogos com os constituintes moderados, para persuadi-los a favor de assuntos de 

interesse da caserna. Resumidamente, para os militares e para os liberais conservadores a 

democracia era um jogo de negociações e diálogos entre cúpulas, avessas às massas 

populares mobilizadas.  

Não obstante, como parte do movimento conciliatório promovido 

institucionalmente, chama atenção as tentativas de um balanço sobre o golpe e o regime 

militar. Na OD de 1985, Leônidas Pires Gonçalves reconheceu que havia críticas ao 

regime e que supostamente o Exército as “absorveu animado pela visão maior do Bem-

comum”. Em 1986, novamente foi ensaiado um balanço “autocrítico”, embora fossem 

contestadas as críticas promovidas pelos setores de oposição: 

Sabe-se que a história, que pode ser injusta nos julgamentos imediatos, 

costuma ser imparcial para os tempos distantes. Por isto, anima-nos a 

perspectiva de que, na avaliação futura dos acertos e erros do período 

revolucionário, aqueles prevalecerão sobre estes (NE, 31 de março de 1986).  

O tabu inviabilizava um “balanço autocrítico” concreto e mais profundo, embora 

o movimento conciliatório sinalizasse para “reconhecimentos”. Contraditoriamente, foi 

feito uma “autocrítica” negando a responsabilidade. O trecho dessa OD procurava rebater 

as denúncias das vítimas da ditadura militar, principalmente um ano depois da publicação 
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do projeto documentário Brasil: Nunca Mais (BNM), além de outras obras literárias 

(ficções ou não) de ex-combatentes da luta armada que já vinham sendo publicadas. Tais 

testemunhos e denúncias das vítimas da violência, junto às críticas contra as 

arbitrariedades da ditadura, confrontavam a negação e o silêncio do perpetrador. 

Por sua vez, a narrativa neurótica do perpetrador podia oscilar “entre a consciência 

‘recalcada’ de culpa e a ausência de culpa”. Aqui, o aprofundamento do balanço 

autocrítico tropeçava, uma vez que “a consciência da culpa do perpetrador era impedida 

pela neurose obsessiva que repõe o passado recalcado” (NAPOLITANO, 2020, p. 26). 

Mais precisamente, na mesma citação, a consciência recalcada de culpa pelos “erros” 

cometidos eram de certa forma “compensados” pela predominância dos “acertos”. 

Portanto, não havia razão para os julgamentos, não havia culpados. O futuro comprovaria 

que o passado foi bom, afinal houve mais “acertos” do que “erros”. 

Desse modo, se havia um certo diálogo e acomodação entre a memória 

institucional do Exército e a memória liberal, de outro lado prevalecia a tensão entre as 

vítimas e os perpetradores. Embora o regime autoritário tenha acabado, iniciava uma 

guerra pela memória onde, por um lado, os militantes da luta armada pretendiam lembrar, 

enquanto os oficiais militares queriam esquecer. Como uma forma de resistência ao 

movimento de esquecimento pelos militares (e pela sociedade), as publicações literárias 

de ex-combatentes faziam parte desse esforço de lembrar o passado de violência extrema. 

Os militares, por sua vez, viam tal ação como “revanchista”120 e inoportuna, pois a Lei de 

Anistia de 1979 já teria sepultado a discussão (MARTINS FILHO, 2003). Entretanto, 

após a publicação do BMN, o próprio ministro do Exército rompeu com o silêncio oficial 

dos militares, capitaneando uma produção literária institucional que havia sido delegada 

aos militares do CIE. Desse movimento, nasceu uma outra memória militar alternativa, 

também ressentida pelo fim da ditadura, mas muito mais radical: em vez de esquecer, 

nega a violência extrema – quando não se orgulha – e exalta a ditadura121.  

1.2.2.3. Papel do Exército: democracia, segurança e conciliação 

Em seu discurso de posse, o ministro fardado esboçou preocupação com a 

emergência de uma nova organização política-institucional no país: 

O movimento nacional é histórico e singular em qualquer dos aspectos 

consideráveis: vivemos tempos de transformações em todas as expressões do 
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 A pecha de “revanchismo” era mais um discurso neurótico que impedia o reconhecimento da culpa 

recalcada. 
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poder nacional. O estádio político que atingimos e a sua previsível evolução, 

condizentes com um passado de ideias que marcam, não obstante alguns 

desvios, a persistência de uma dinâmica liberal em busca de uma sociedade 

aberta e pluralista ensejarão essas transformações122. 

O tom conciliador do ministro beirava o reconhecimento do avanço do 

autoritarismo durante o regime militar, relativizado como “desvios”, “erros” ou 

“improvisos” que prolongaram o suposto processo “evolutivo” político que teria sido 

promovido pelo golpe. Leônidas Pires Gonçalves procurava construir pontes de diálogo 

com os setores políticos moderados e liberais, sem renunciar à sua narrativa fantasiosa 

que glorificava aquele passado autoritário recente. Além disso, o general reconheceu o 

período de democratização, considerando-o como uma fase de adequação das instituições, 

inclusive das corporações militares ao mencionar as “transformações em todas as 

expressões do poder nacional”123. Novamente, na leitura castrense não havia ruptura 

institucional, mas uma continuidade do regime militar que estaria passando por um 

rearranjo ou reforma constitucional.  

Logo, conforme já levantado anteriormente, o processo de democratização se 

devia ao “estádio político” alcançado em função da ditadura militar, marcado 

supostamente por princípios democráticos: “dinâmica liberal em busca de uma sociedade 

aberta e pluralista”. Essa narrativa fantasiosa que ocultava o passado ditatorial também 

estabelecia limites para o processo de democratização, negando a ascensão ao poder de 

grupos mais à esquerda ou rejeitando uma ruptura concreta com esse regime.  

Embora os militares traçassem uma linha de continuísmo entre o processo de 

democratização e o regime militar, isso não significava que o ministro rejeitasse quaisquer 

transformações. Como o discurso do general era guiado pelo princípio das escalas 

evolutivas que perpassava a DSN, ficava pressuposto que o avanço de um nível de regime 

político a outro – tal como ocorria no Brasil naquele momento – provocaria 

transformações. A expressão “estádio político”, recorrente nas falas do ministro, revela 

como a noção de escala evolutiva impregnava seu discurso. Justamente por isso, faz-se 

necessária uma explicação mais detalhada do termo. Esta escala é demarcada por dois 

polos antagônicos: o totalitarismo numa ponta e a democracia na outra – exatamente como 

estabelecido nos moldes do pensamento liberal. Como as extremidades são inalcançáveis, 

as sociedades devem caminhar no sentido da “democracia relativa” ou da “relatividade 
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 NE, dia 15 de março de 1985. 
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democrática” (MATHIAS, 1994, p. 95)124. Contudo, a DSN prevê que as transposições 

de níveis – ou de regimes políticos – decorrem do nível psicossocial, econômico e social 

de cada “Nação”, não sendo correto pensar a política descolada dessas outras 

condicionantes. Desse modo, o ministro usava a DSN para interpretar a democratização 

como parte de transformações sociais mais amplas ao mesmo tempo em que a DSN era 

ressignificada numa nova realidade dos anos oitenta. Logo, os militares possuíam um 

papel ativo dentro desse processo “evolutivo”: 

O poder nacional, uno e indivisível, é amplamente aceito como integrado pelas 

expressões política, econômica, psicossocial e militar. Na atualidade, dentre as 

tarefas magnas da expressão militar, sobreleva a de dar apoio às outras 

expressões, cooperando dessa forma para o fortalecimento e a vitalização dos 

poderes constituídos e da sociedade como um todo. Tal tarefa, os militares a 

cumprem com ânimo e convicção, cidadãos fardados que somos, atentos e 

sensíveis, hoje, como sempre, aos anseios, interesses e aspirações dos 

segmentos da Nação125.  

Suzeley Kalil Mathias estudou profundamente os discursos do presidente Ernesto 

Geisel (1974-1979), quem empregou em seus discursos o conceito de “democracia 

relativa”, sob influência da DSN. Em sua análise, a autora identifica que, de acordo com 

a DSN, o poder político, responsável pela ação e pela direção da arena política (poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário); o poder militar, incumbido da segurança do Estado; 

o poder econômico, responsável pelos recursos naturais e humanos; e o poder 

psicossocial, composto pela moral nacional, pela opinião pública, pelos meios de 

comunicação e pelas organizações sociais (MATHIAS, 1974, p. 96 e 97). Como a citação 

projeta, a democratização dos anos oitenta não alteraria a composição das “expressões do 

poder nacional” nesses quatro aspectos. Em vez disso, transformações ocorreriam no 

sentido do “progresso”. Principalmente, nesse processo de “aperfeiçoamento” do 

ordenamento jurídico e institucional antecessor, as instituições armadas não só foram 

apresentadas como agentes dessas transformações, como também assumiram uma função 

 
124

 Esse raciocínio sobre “democracia relativa” estava presente em discursos de Ernesto Geisel enquanto 

presidente (1974-1979). Para mais informações ver: Suzeley Mathias (MATHIAS, 1974). Leônidas Pires 

Gonçalves replica essa ideia no depoimento cedido ao CEDEC em 2009: “O General Geisel disse uma vez 

que a democracia é relativa, e ele tem toda razão. A democracia pressupõe 2 tipos de valores: os valores 

universais, que todos conhecemos, e os valores inerentes ao povo, à alma do povo, às suas características. 

Não basta igualdade, liberdade e bem-estar, há esses outros aspectos peculiares. Gosto muito de citar um 

dos 7 sábios da Grécia, Sólon. Um dia perguntaram a ele qual era a melhor das Constituições — e a palavra 

é constituição mesmo, em grego. Sabem o que ele respondeu? Vale a pena citar, porque é fantástico: “Diga-

me primeiro para que povo e para que época.” Fantástico, não? É preciso conhecer as qualidades inerentes 

do povo. A Constituição não pode ser genérica, tem que atender às qualidades do povo, à alma do povo, ao 

jeito de ser do povo. O Geisel não disse bobagem quando disse que a democracia tinha um aspecto de 

relatividade, é relativo ao povo”. 
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assistencial sobre as demais “expressões” ou “aspectos”. Leônidas Pires Gonçalves 

deixava claro que os militares não só iriam participar do jogo político que estava para 

começar, como também continuariam exercendo o tradicional papel tutelar. 

A democratização a qual ele se referia consiste no ápice do amadurecimento das 

“expressões do poder nacional”, dentro de uma vaga “dinâmica liberal”, que nada mais 

era do que o funcionamento das instituições e o respeito ao ordenamento jurídico. Não 

havia discurso golpista, em que pesem eventuais ameaças e imposições típicas do 

ordenamento jurídico autoritário que ainda vigorava. Não menos importante, ainda era 

idealizado uma função tutelar militar, agora sob uma nova roupagem. Logo, não se tratava 

apenas de uma adequação da DSN, conforme exposto no discurso em comemoração ao 

golpe de 1964: 

Para que alcance a plena estabilidade democrática, há de ser compreendida esta 

fase de transformações derradeiras, envolvendo o campo político e os aspectos 

cultural, social e econômico. Também delas o Exército participará – é o 

compromisso histórico renovado126. 

 As narrativas construídas pelos militares eram carregadas de tortuosidades. Ainda 

que centrados numa narrativa continuísta, os discursos de Leônidas Pires Gonçalves eram 

cravejados pelo reconhecimento de transformações e reformulações no Exército. Numa 

narrativa talhada para conferir mínima coesão interna à caserna durante a saída de cena 

dos militares rumo aos bastidores da política, a linha discursiva do ministério do general 

Leônidas inflava os elementos de continuidade na democratização – amplificando os atos 

de imposições autoritárias, como o poder de veto e as constantes ameaças (veladas ou 

explícitas) – enquanto ocultava as reformulações institucionais ocorridas num sentido de 

se rebaixar o papel diretivo dos militares. Evidentemente, as várias ocasiões em que os 

militares subiram o tom de intimidação contra seus adversários durante o momento 

constituinte não foram meras “bravatas”, mas, como veremos, eram projeções de força 

voltadas também para atender os ressentimentos de um público interno mais radical e que 

exigia dureza dos seus comandantes. As próprias entrevistas concedidas pelo ministro do 

Exército à imprensa revelavam um ar de irritação e dureza, no qual muitas vezes as 

respostas eram acompanhadas de ironias, sarcasmos e provocações. 

O movimento ambíguo e contraditório se expressava principalmente na 

apresentação da nova função militar. No mesmo discurso de posse, o ministro defende a 

destinação constitucional que previsse a ação militar na “garantia da lei e da ordem”, 
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tratada como uma tradicional função que sempre havia sido reproduzida pelas 

constituições antecessoras. Entretanto, era necessário que esse papel fosse adequado às 

novas condições, para garantir uma segurança “ajustada ao caráter da democracia”. Esse 

movimento não só foi reproduzido no primeiro discurso, mas em diferentes ocasiões. 

Na concepção do ministro, o processo de democratização – ou o que ele chamava 

de transformações das “expressões nacionais” – só foi possível em função do golpe civil-

militar de 1964, e pelo regime que se seguiu responsáveis por expurgar a “subversão 

comunista”. Essa defesa do golpe retratado como “salvação” e/ou “origem” da 

democracia brasileira, assim como a defesa mais contida e vacilante da ditadura, 

reconhecendo “desvios”, revela tentativas de se estabelecer diálogos entre segmentos do 

generalato e da elite política com base nas referências simbólicas que as respectivas 

memórias tinham em comum (NAPOLITANO, 2015). Eram duas memórias voltadas para 

conciliação, em nome do esquecimento das respectivas responsabilidades do passado 

autoritário127. Desse modo, o ministro se apropriava da categoria aglutinadora, 

“democracia”, ao sustentar que o golpe civil-militar, e a ditadura militar “justificam” e 

“criaram” as condições para democratização, conforme a “Ordem do Dia” em alusão ao 

golpe: 

Quando forças desintegradoras se faziam sentir, quando tentavam a dissolução 

da normalidade da vida nacional, quando acenavam com alguns argumentos 

ideológicos e equivocados ou ameaçavam colocar por terra a lei, pedra 

fundamental da democracia e base para a preservação da sociedade, impôs-se 

um basta, ditado pelo consenso128.  

A “lei” e a “vontade da maioria” são fundamentos básicos da democracia para o 

ministro. Na acepção do general, o contexto de dissolução da lei levou ao consenso da 

“maioria”, “das forças vivas da nação”, para que fosse derrubada a Quarta República. A 

apresentação do cenário pré-golpe e pós-golpe revela muito do que significa para o 

general o sistema democrático. “Democracia”, na acepção castrense, ficava restrita ao 

funcionamento institucional, limitando a participação popular ao voto eleitoral. 

Fundamentalmente, democracia significaria harmonia institucional, sem “intervenções” 

de “atores externos” e, sobretudo, unidade e pacificação nacional. Nestas condições, a 

Assembleia Nacional Constituinte seguia esses “ideais” do golpe, numa forma de 
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 Como levantado acima, não por acaso narrativas dos próprios generais e de segmentos liberais isentam 

as autoridades superiores da ditadura pela violência extrema perpetrada contra opositores, ou pelo 

endurecimento do regime. Não obstante, comumente tais responsabilidades são transferidas exclusivamente 
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“radicalismo” das oposições (armadas ou não). 
128

 NE, 31 de março de 1986. 



84 

 

consagração normativa do “Estado de Direito Democrático”, cuja “Lei” básica 

determinaria o funcionamento das instituições. Conforme escreve na “Ordem do Dia” em 

alusão ao golpe em 1987: 

Toda a população brasileira tem seus pensamentos e aspirações sintonizados 

com a Assembleia Nacional Constituinte e sua histórica missão de elaborar a 

Carta Magna. Que ela seja a resultante fiel e poderosa de todos os vetores da 

vontade geral dos brasileiros, a base para o equacionamento construtivo e 

realístico dos problemas que nos afligem, o alicerce seguro para o novo edifício 

político-institucional. E mais que isso: marco e rumo de um novo tempo, Lei 

Suprema a que hão de subordinar-se todas as leis, todos os poderes e todos os 

cidadãos129. 

Nestes dois trechos, o general se aproxima da concepção normativa fundamentada 

pelo neokantiano Hans Kelsen, revelando que havia um entendimento de subordinação 

incondicional à Constituição. Como veremos mais adiante, durante a intensificação da 

mobilização popular pelos movimentos sociais, logo após a promulgação das Emendas 

Populares pelo Regimento Interno da ANC, o general não só reconhecia a legitimidade 

do processo constituinte, como se subordinava às regras que seriam estabelecidas. Esse 

exercício retórico de subordinação militar ao ordenamento jurídico convivia com as 

ameaças e vetos dos comandantes das FA. 

Não obstante, o pensamento teórico do jurista tcheco, Hans Kelsen, compreende 

que o Estado é uma personificação do ordenamento jurídico, cujas normas estão em 

diferentes níveis de uma escala hierárquica. A unidade do ordenamento jurídico é 

constituída pelo fato de que a criação de uma norma (inferior) é determinada por outra 

(superior), cuja criação é determinada por outra norma ainda mais superior. Essa acepção 

kelseniana, portanto, entende que a constituição consiste nas regras que “regulam a 

criação das normas jurídicas gerais, em particular a criação de estatutos” (KELSEN, 2005, 

p. 182). Acima da constituição só estaria uma “norma fundamental”, uma pura abstração 

de Kelsen, que “seria a norma mais superior”, o fundamento supremo da validade da 

ordem jurídica inteira e que, por isso, constitui sua unidade (KELSEN, 2005, p.181). Este 

encadeamento hierárquico normativo, típico do pensamento jurídico brasileiro e da 

cultura política liberal-moderada e liberal-conservadora, é conhecido entre os bacharéis 

em direito no Brasil como a “pirâmide de Kelsen”. 

Ainda na esteira do raciocínio jurídico kelseniano, fatos condicionam normas 

objetivas que garantem a eficácia do ordenamento jurídico. Obcecado por compreender a 

“essência mais pura da norma”, numa teoria pura do “Direito”, Kelsen não explica o que 
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é a “norma mais superior”, muito menos que tipo de fatos podem fundamentar um 

ordenamento jurídico (KELSEN, 2005, p.67). Dentro desta zona abstrata e obscura estão 

as margens de interpretação dos mais diferentes juristas e militares aqui do Brasil. Golpe 

“fundou” a democracia, o regime foi a sua preparação, logo o processo constituinte nada 

mais era do que a institucionalização dos seus “princípios” “revolucionários”. Dessa 

forma, conforme o raciocínio castrense, a subordinação militar ao poder civil não 

significava necessariamente aos “civis”, mas à obediência incondicional ao ordenamento 

político institucional, a Constituição, dentro, é claro, de interpretações casuísticas. 

Outrossim, essa margem de interpretação sobre a continuidade do ordenamento 

jurídico antecessor para o atual foi explorada pelo respeitado constitucionalista brasileiro 

e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em seu voto vogal em 2010 

sobre a revisão da Lei de Anistia de 1979. O ministro faz uma leitura estritamente 

normativa, para então justificar que a revogação desta lei não seria possível por duas 

razões: a ordem constitucional vigente é resultante de um pacto de forças plurais, 

antagônicas, e que, por isso, não cabe ao direito julgar atos condenáveis pela “ideologia” 

ou pela “compreensão moral”, por estarem à margem do ordenamento jurídico. O fato, 

portanto, exime qualquer ato considerado ilícito uma vez que: 

No caso em tela, a anistia serviu de instrumento à Constituição pactuada, 

apresentando-se como meio de superação da dicotomia amigo/inimigo que 

havia sido potencializada no período de crise precedente130. 

O embasamento do voto vogal do ministro do supremo não parou aqui. O ministro 

aponta para o fato de que a Assembleia Nacional Constituinte, da qual resultou na 

Constituição Federal de 1988, foi consequência da emenda constitucional nº 26 em 1985. 

Esta emenda constitucional incorporou e ampliou em certa medida a Lei Anistia de 1979, 

expressamente no artigo 4º131. Desta forma, interpreta o ministro dentro do 

fundamentalismo normativo, não houve a instauração de um “Poder Constituinte 

originário no Brasil”, uma vez que não é possível um ordenamento jurídico predecessor 

(Constituição de 1969) instaurar um novo ordenamento (a Constituição Federal de 1988). 

Portanto, trata-se: 

 
130 Voto vogal proferido por Gilmar Mendes no dia 08 de agosto de 2010. Página 27: 

https://www.conjur.com.br/dl/voto-gilmar-mendes-adpf-lei-anistia.pdf (último acesso: 07/11/2021). 
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 Analisaremos os desdobramentos desta convocação peculiar da Assembleia Nacional Constituinte em 

1985. 
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de um ato político que rompe com a Constituição anterior e, por isso, não pode 

dela fazer parte, formal ou materialmente. Ela traz as novas bases para a 

construção de outra ordem constitucional132. 

No seu entendimento, fundamentado na teoria de Carl Schmitt133, uma “reforma 

constitucional” não poderia destruir a própria constituição, uma vez que são proibidas 

“expressamente as reformas que vulnerem o espírito e os princípios da Constituição”134. 

Diante da falta de uma ruptura institucional, a revisão da Lei da Anistia de 1979 implicaria 

na revisão da legitimidade da Constituição Federal de 1988, implicando, enfim, na 

revogação da originária emenda constitucional nº26, na qual foi incorporada a anistia. De 

acordo com a emenda: 

A EC 26/85 muito se aproxima de um modelo de revisão total instaurado pela 

própria ordem constitucional, sem maiores rupturas do ponto de vista histórico-

político. 

Devemos refletir, então, sobre a própria legitimidade constitucional de 

qualquer ato tendente a revisar ou restringir a anistia incorporada à EC 

n.°26/85. Parece certo que estamos, dessa forma, diante de uma hipótese na 

qual estão em jogo os próprios fundamentos de nossa ordem constitucional135. 

Retornamos aos pronunciamentos do nosso general. Como afirmamos acima, os 

discursos do general Leônidas Pires Gonçalves partilham o pensamento kelseniano a 

respeito da hierarquia normativa. A previsão legal é fator primordial para qualquer ação 

militar. Por essa razão, na leitura castrense, o golpe civil-militar de 1964 pode ser “legal” 

e “legítimo”, respectivamente, por duas razões: primeiro, por ter sido uma ação legal, 

supostamente prevista na Constituição Federal de 1946, mais precisamente no artigo 176, 

o qual dispõe uma margem de interpretação que permite às FA a obediência condicional 

à Presidência da República, caso esteja infringindo a lei e a ordem136; em segundo lugar, 

o golpe seria legítimo quando considerado como uma “Revolução” que atendeu a 

reivindicações populares. Desta forma, sua legitimidade tem poder de fundar uma nova 

legalidade: um fato que é capaz de gerar um ordenamento jurídico137. Contraditoriamente, 

 
132 Voto vogal proferido por Gilmar Mendes no dia 08 de agosto de 2010. Página 38 e 39: 

https://www.conjur.com.br/dl/voto-gilmar-mendes-adpf-lei-anistia.pdf (último acesso: 07/11/2021). 
133 Este filósofo e jurista alemão também esteve presente no pensamento militar dos anos 1980. 
134 Voto vogal proferido por Gilmar Mendes no dia 08 de agosto de 2010. Página 40: 

https://www.conjur.com.br/dl/voto-gilmar-mendes-adpf-lei-anistia.pdf (último acesso: 07/11/2021). 
135 Voto vogal proferido por Gilmar Mendes no dia 08 de agosto de 2010. Página 49: 

https://www.conjur.com.br/dl/voto-gilmar-mendes-adpf-lei-anistia.pdf (último acesso: 07/11/2021). 
136 Art. 176 - As forças armadas, constituídas essencialmente pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm (último acesso: 2019). Essa 

justificação do golpe apresenta problemas uma vez que, segundo a própria constituição, não caberia às 

Forças Armadas depor o presidente, caso se houvesse alguma infração da legalidade. 
137

 Este raciocínio típico dos discursos militares parte do pressuposto de que as manifestações nomeadas 

de “Marcha da família com Deus e pela liberdade” experimentada em algumas capitais de 1964 convocaram 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
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no imaginário jurídico conservador o golpe de 1964 não foi uma “revolução” – no sentido 

de uma ação que provoca ruptura institucional – pois, supostamente, a ação militar estava 

prevista em lei. Contudo, aquela ação possuía “poder originário” capaz de fundar uma 

nova legalidade. É neste sentido que o general Leônidas usava a palavra “revolução” em 

referência ao golpe de 1964. 

Mais do que uma justificativa do golpe, a partir da concepção normativista, o 

general Leônidas Pires Gonçalves entende ser fundamental a definição da função do papel 

militar pela “Lei Suprema”, ou seja, a Constituição Federal. O ponto mais significativo 

do discurso de inauguração de Leônidas Pires Gonçalves, entre outros pronunciamentos, 

foi a concepção tutelar das Forças Armadas sobre as instituições civis, a sociedade e até 

a economia. Como bom aluno da ESG, o ministro incorpora princípios da DSN para, 

então, justificar a função tutelar das Forças Armadas a toda “Nação” no quadro de 

democratização. A “Nação” pode ser entendida aqui como uma entidade abstrata que 

representa um todo coletivo homogeneizado, cujas “aspirações” ainda estão guarnecidas 

pelos militares. Desta forma, como vimos, a democratização estaria em consonância com 

os interesses nacionais, segundo o “guardião” e “intérprete” da “Nação”, o general 

“representante” do Exército. 

Contudo, a efetividade dos discursos sobre a caserna ficaria restrito aos círculos 

hierárquicos caso o general apenas se limitasse aos princípios da DSN. Com o objetivo 

de manter um mínimo de coesão institucional, os discursos veiculavam e repetiam 

elementos de um imaginário político conservador, autoritário e anticomunista que 

sofreram reformulações sutis ao longo dos anos oitenta. Com base neste imaginário, o 

general apresentava as FA como forças garantidoras da “ordem e da lei”, frente à 

intensificação das demandas populares por avanços democráticos estruturais e concretos. 

Os militares se apresentavam como a primeira frente de blindagem para o funcionamento 

elitista das instituições. 

A democracia é entendida pelo comando como representação eleitoral, obediência 

incondicional à lei e, sobretudo, como o usufruto da segurança garantida pelo Exército. 

Logo, o imaginário anticomunista veiculado, principalmente, pela “OD” sobre a 

 
as Forças Armadas.  Em primeiro lugar não há uma previsão legal de convocação militar para depor um 

presidente na Constituição de 1946, assim como, da mesma forma, não é possível afirmar que todos naquele 

movimento defendessem a deposição de Goulart. Sem falar que o golpe desconsiderou a ampla margem de 

apoio popular que João Goulart possuía, conforme constatavam os índices de pesquisa e o Comício da 

Central, na qual reuniu milhares de apoiadores. Para mais informações ver: Jorge Ferreira e Ângela Castro 

Gomes (FERREIRA; GOMES, 2014). 



88 

 

“Intentona Comunista”, dava conteúdo para a construção democrática sugerida pelo 

general. Em comemoração pelos cinquenta anos da derrota do levante comunista, a “OD” 

em alusão a “Intentona Comunista” anunciava: 

O momento exige reflexão. O momento reclama constante vigília cívica, 

coerente com a fidelidade a uma vocação eminentemente ocidental e cristã, 

visando a impedir que as futuras gerações sejam vítimas de um sistema político 

que escravize o homem ao determinismo do Estado. Vigília que pavimentará 

os caminhos para a consecução dos nossos ideais. (...) 

Por isso, no episódio de 1935 identificamos uma trincheira da história, erguida 

sobre valores que dão perenidade ao reconhecimento que a Nação devota aos 

heróis que souberam resistir. (...) 

No Brasil de hoje, um propósito sincero e uma ação deliberada para consolidar 

a democracia. Uma doutrina política que concilie responsabilidade e liberdade 

com base na moral cristã, intimamente ligada à nossa realidade psicossocial138. 

Rodrigo Patto Sá Motta (MOTTA, 2002), em aprofundado trabalho sobre o 

anticomunismo no Brasil (1917-1964), destaca o cristianismo, o nacionalismo e o 

liberalismo como as três matrizes básicas deste imaginário, presentes no recorte acima. 

Primeiro, o cristianismo, mais propriamente o catolicismo, condena o comunismo a partir 

das encíclicas de 1878, (“Quod Apostolici Muneris”) e de 1891: (“Rerum Novarum”), 

ambas editadas pelo papa Leão XIII. Estas encíclicas temiam uma revolta das classes 

trabalhadoras devido à influência da doutrina comunista. Além disso, fundamentalmente, 

a questão central dessas encíclicas era que o comunismo questionava os fundamentos 

básicos cristãos, como a “pregação” do “materialismo ateu” (MOTTA, 2002, p.20). 

Outras concepções do pensamento comunista também são rechaçadas pela doutrina cristã, 

como expõe Rodrigo Sá Motta: a luta de classes violenta em oposição ao amor e à 

caridade cristãs; uma suposta substituição da moral cristã e destruição da instituição da 

família; e a defesa da igualdade absoluta contra as noções de hierarquia e ordem, 

embasadas em Deus. “No limite, o sucesso da pregação comunista levaria ao 

desaparecimento da Igreja, que seria um dos objetivos dos líderes revolucionários” 

(MOTTA, 2002, p.20). Tais elementos expostos também revelam a concepção de 

democracia defendida pelo general, um modelo baseado na conciliação, adequado ao 

pensamento cristão. 

O nacionalismo que inspirou os militares brasileiros remonta a modelos 

conservadores elaborados no século XIX (MOTTA, 2002, p. 29). Segundo Motta, esta 

vertente do nacionalismo também foi influenciada pelo corporativismo: “encontrava seu 

fundamento central na visão da nação como conjunto orgânico, unidade superior a 

 
138

 NE, 27 de novembro de 1985. 
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qualquer conflito social”. O corporativismo confere a idealização de uma “Nação” 

abstrata, um conjunto homogeneizado, formado pelo povo brasileiro unido ao território e 

ao Estado. Nessa concepção, os comunistas são elementos “alienígenas”, muitas vezes 

associados a “doenças” ou “câncer” do organismo nacional (MOTTA, 2002, p. 30). Vale 

destacar também a constante associação da doutrina comunista às potencias estrangeiras, 

entre elas a URSS. Uma vez que a “Nação” brasileira é uma entidade coesa e uniforme, 

o conflito sectário das classes não pertence à sua natureza, sendo, portanto, resultante de 

uma influência exógena, estrangeira ou “exótica”. 

Por último, o liberalismo deve aqui ser entendido com ressalvas. Os liberais 

recusam o comunismo por entender que este limita a liberdade, tanto por conta do 

autoritarismo político, quanto por destruir o direito à propriedade privada. O liberalismo 

brasileiro dedicou-se muito mais à defesa da livre iniciativa do que à defesa da 

democracia: “vituperava-se contra a falta de liberdade no regime comunista como se 

tivéssemos aqui um idílio republicano”. Segundo Rodrigo Motta, o liberalismo 

oligárquico, típico do Brasil, deve-se à tradição autoritária brasileira e à dinâmica política 

da história republicana (MOTTA, 2002, p. 38). 

Imbuídos por um o imaginário nacionalista autoritário, os militares representavam 

a sociedade brasileira (a “Nação”) de maneira orgânica, coesa e indivisível. Por isso, a 

constante suspeita contra o liberalismo político, uma vez que este reforça o pluralismo e 

a individualidade. Consequentemente, na ótica militar, fragiliza o todo homogêneo 

(TEIXEIRA, 2013). Contudo, este aspecto anti-liberal castrense foi sutilmente 

reformulado, incorporando alguns elementos do liberalismo político. No excerto acima, 

o general procurou ajustar este conceito de “Nação” uniforme a um conceito particular de 

democracia, na qual há uma conciliação entre “liberdade e responsabilidade”. O princípio 

de “liberdade” sempre é posto em equilíbrio com a “responsabilidade” ou “segurança”, 

como se fossem opostos que requeressem moderação. Se tender para um lado, prevalece 

a “libertinagem”, onde, por natureza, os indivíduos não saberiam viver com uma suposta 

liberdade “total”. Se tender para o outro lado, prevalece a ditadura, aparentemente 

preferível, uma vez que esta significaria um “mal menor” que garantiria uma suposta 

“segurança”. Fundamentalmente, tais construções revelam a total ausência de uma 

tradição democrática participativa dentro das instituições militares. A democracia é 

reduzida a uma oposição a um suposto “totalitarismo” comunista, cujo princípio de 

liberdade está mais relacionado à autonomia individual frente ao Estado – a livre 

iniciativa –, ou limitado ao respeito da “moral cristã”, ou que, principalmente, não 
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signifique abrir espaço para ações de grupos “sectaristas”, motivados por “ideologias 

exóticas”. Logo, as FA exerceriam esse papel de segurança, na garantia da unidade e 

estabilidade nacional. 

Até aqui podemos entender que, mais do que proteger contra o comunismo, a 

concepção militar sobre o seu papel consiste em garantir a “ordem e a lei”, fundamentado 

nas matrizes do cristianismo, nacionalismo e do liberalismo. O “poder militar” atua como 

uma espécie de guardião desses fundamentos considerados “naturais” do Brasil, por isso 

o emprego de expressões como vigília e atalaia. Em outras palavras, a ideia de tutela 

militar está arraigada no princípio de defesa nacional, seja contra inimigos externos, seja 

contra inimigos internos, já que esses supostamente ameaçam a segurança das 

instituições, da família, das leis, do equilíbrio e ordem social ou dos princípios que 

fundamentam o país, quais sejam: o cristianismo, a unidade nacional e a propriedade 

privada. Por essa razão, a ação militar – seja ela um golpe, uma guerra ou uma repressão 

contra greve ou mobilização popular – é representada de maneira “salvacionista”. 

Contudo, o papel militar de defesa nacional não para aqui. Esta função também é 

caracterizada pela unidade e disciplina militar, dentro de uma ação coordenada, junto 

também com a ideia de agente “pacificador” e “salvacionista”. 

A memória militar sobre a “Intentona Comunista” concentra os imaginários 

anticomunistas a partir daquelas matrizes, com adoção de licenças poéticas que instigam 

a representação dos insurgentes como homens diabólicos e perversos. As supostas vítimas 

da insurreição são tratadas como heroínas e mártires da “Nação”, enquanto os 

revolucionários são lembrados como traidores e assassinos. Independente da veracidade 

da versão militar, o levante militar de 1935 resultou entre os militares em uma forte 

rejeição à esquerda139. Vale ressaltar que em todas as “Ordens do Dia” de Leônidas Pires 

sobre a insurreição militar de 1935 constaram fotos do monumento erguido em memória 

às vítimas de 1935. O discurso anticomunista foi essencial para a unidade militar ao longo 

da década de 1930, período de insurgências na caserna como constataram José Murilo de 

Carvalho (CARVALHO, 2005), Frank D. McCann (MCCANN, 2007), Celso Castro 

(CASTRO, 2002) e Rodrigo Patto Sá Motta (MOTTA, 2002), nas palavras deste último: 

O monumento prestava-se ao papel de solidificar os laços entre as Forças 

Armadas, à medida que remetia à comunhão dos militares no combate ao 

comunismo. A bandeira do anticomunismo constituiu um elemento agregador 

para as FFAA [Forças Armadas], um instrumento ideológico para facilitar a 

união das corporações militares. Nada melhor para forjar a unificação de um 

 
139

 Para mais informações sobre a veracidade da memória militar sobre a insurreição de 1935 ver: Paulo 

Ribeiro Cunha (CUNHA, 2018) e Rodrigo Patto Sá Motta (MOTTA, 2002). 
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grupo social que a existência de um inimigo poderoso, ameaçador (MOTTA, 

2002, p. 118). 

A política do Exército de Leônidas Pires Gonçalves obedeceu aos ritos 

tradicionais de culto militar, praticado por seus antecessores. Estas cerimônias procuram 

preservar a unidade militar, principalmente ao criar um sentimento de pertencimento do 

militar à corporação a partir de valores militares. Se a memória sobre a insurreição militar 

de 1935, lembrada como “Intentona Comunista”, viabilizou a unidade militar nos anos 

imediatamente posteriores, não foi diferente na administração de Leônidas Pires 

Gonçalves. Contudo, a cerimônia e os pronunciamentos incorporaram e adequaram 

princípios democráticos, caso da “conciliação”, que reforça a unidade nacional. Esta 

importante cerimônia não era a única de grande destaque da corporação. A comemoração 

do Dia-do-Soldado é outra data importante, na qual se evoca o modelo de soldado ideal: 

Duque de Caxias. 

A veiculação da imagem de Duque de Caxias, considerado o maior herói militar, 

serviu como modelo de um soldado ideal e disciplinado, vocacionado para garantir a “paz 

social”. Não por acaso, a maior comemoração militar, que acompanha ritos e desfiles 

militares, é sua data de nascimento em 25 de agosto, conhecida como o dia do soldado. 

Assim como em todos os dias comemorativos da corporação, era publicada uma “Ordem 

do Dia” em alusão ao Dia do Soldado, cuja peça central era a figura de Duque de Caxias, 

geralmente tratado como “soldado perfeito”. Os discursos de Leônidas Pires Gonçalves 

sobre esta personagem enfatizam o percurso da sua carreira militar, destacando seu mérito 

por desempenhar a função militar de maneira excepcional. Como no discurso publicado 

pelo NE: 

Nas lides internas, vive época de revoltas e de desobediência civil. São 

Marcantes os vários motins, no Rio de Janeiro; a Balaiada, no Maranhão; as 

rebeliões de Minas e de São Paulo; a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do 

Sul. Na ação neutralizadora desses episódios, garantindo a lei, a ordem e as 

instituições distingue-se o Major, o Coronel, o Brigadeiro e o Marechal-de-

Campo Lima e Silva [futuro Duque de Caxias]. (...) Consideráveis são sua 

sensibilidade de compatriota e seu espírito fraternal, revelados ao julgar as 

dissidências que ameaçam a coesão e a integridade nacional, evitando que o 

regionalismo viesse a fragmentar o país140.  

Assim como as cerimônias que lembram a “Intentona Comunista”, o culto a 

Duque de Caxias foi consolidado num período de mobilização política da caserna. 

Enquanto a memória da insurreição de 1935 passou a ser cultuada a partir de 1936, o culto 

a Caxias consolidou-se na década de vinte, pelo general José Pessoa Cavalcanti de 
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 NE, 25 de agosto de 1986. 
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Albuquerque, em meio às mobilizações tenentistas. Como revela Celso Castro 

(CASTRO, 2002), as comemorações do Dia do Soldado na década de 1930 destacavam 

Caxias como “pacificador” e mantenedor da unidade do Brasil. Cinquenta anos depois, 

as mesmas aspirações eram lembradas, agora como condição para a manutenção da 

democracia. Além disso, Caxias servia como modelo de soldado disciplinado, razão para 

seu heroísmo e devoção, tornando-se símbolo de prestígio nacional e modelo a ser 

seguido. Como veremos adiante, a administração de Leônidas Pires foi permeada de 

insubordinação militar entre o corpo do médio oficialato, motivada, sobretudo, por 

questões salariais. Nestas condições, a associação da disciplina como meio de ascensão 

hierárquica, não serviu apenas como reforço da harmonia e coesão militar, mas também 

como apelo para contenção da contestação castrense. 

Uns dos discursos que melhor ilustra a concepção de tutela militar, portanto, era 

o discurso referente a Caxias. Conforme discurso publicado pelo NE:  

É hora, principalmente, de revigorarmos a vontade nacional, catalisador 

indispensável para que possamos, efetivamente, utilizar nossas imensas 

potencialidades. É tarefa que diz respeito a todos os brasileiros, mas que 

assume caráter impositivo para nós militares, segmento da sociedade nacional 

encarregado de defendê-la de eventuais agressões estrangeiras e do jugo de 

paixões internas141. 

A representação da função militar, portanto, vai muito mais além do que a DSN. 

A partir da incorporação de um conceito particular de democracia, a cultura política de 

ação militar redimensionou a tutela militar dos anos oitenta, onde mesmo permanecendo 

o caráter “salvacionista”, engendrou uma identidade militar como “pacificadores” de 

movimentos “sectários”, garantidores da unidade nacional, assim como guardiões da lei, 

da “ordem” e das instituições civis. Em outras palavras, o Exército é a salvaguarda 

democrática, o condicionamente de segurança para o funcionamento do “Estado 

Democrático de Direito”. 

Estas autorrepresentações embasaram as demandas militares para o processo 

constituinte. A previsão legal de ação militar na garantia da lei e da ordem era uma 

condição indissociável para os militares para o funcionamento do Estado Democrático. 

Nesse sentido, os militares se apresentavam enquanto “Espada de Leviatã” 142, não como 
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 NE, 25 de agosto de 1988. 
142

 “A única maneira de erigir esse Poder Comum – capaz de defender as pessoas contra os invasores 

Estrangeiros e contra as Injúrias mútuas e, desse modo, dar-lhes suficiente segurança para que possam 

sustentar-se e viver bem por meio de seus próprios trabalhos e dos frutos da terra – é a entrega de todo 

poder e força individual a um único Homem ou a uma Assembleia de homens, que possa transformar as 

Vontade de cada um, pela pluralidade das vozes, em uma vontade única. (...) a multidão unida em uma só 
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“Espada de Dâmocles”, como alguns autores e políticos os representavam. O trauma 

gerado pela violência de Estado produziu um tabu político no processo de 

democratização, fazendo com que qualquer ruptura ou dissenso entre os autores 

alimentasse novamente o ciclo de violência e ruptura democrática (NAPOLITANO, 

2015, p. 24). Historiadores, cientistas políticos, entre outros autores dos anos oitenta e 

noventa – alguns até de dois mil – em certa medida reproduziram esse tabu ao associarem 

as FA à “Espada de Dâmocles”. Conforme sustenta Renan Honório Quinalha, a expressão 

é uma alusão à anedota moral descrita por Marco Túlio Cícero em seus escritos 

denominados como Disputas Tusculanas: 

Nesse texto, esse autor escreve que Dâmocles era um bajulador do tirano 

Dionísio, de Siracusa, que invejava seu poder e riqueza. Este, então, permite 

que Dâmocles ocupe seu lugar por um dia, tendo tudo o que quiser. No entanto, 

deixa uma espada pendurada em um fio de cabelo de cavalo sobre a cabeça de 

Dâmocoles, que não consegue aproveitar nada do que lhe é oferecido por conta 

do receio de que a espada caia. Representa, assim, uma ameaça que paralisa 

pelo medo (QUINALHA, 2012, p. 59). 

Nesse sentido, o movimento democratizante não poderia ser aprofundado, muito 

menos representar uma ruptura com o regime antecessor. O golpe representado pela 

Espada poderia cessar o movimento de abertura. Diante das ameaças e vetos militares, 

autores como Guillermo O’Donnel (O’DONNEL; SCHMITTER, 1986) e Francisco 

Weffort (WEFFORT, 1989) registraram a imprevisibilidade e as incertezas quanto ao 

futuro dos processos transitórios. Fundamentalmente, esse receio sobre a possibilidade de 

golpe de Estado orientou as condutas dos agentes que estavam envolvidos no processo de 

negociação.  

Com efeito, essa ameaça latente, mas sempre presente, desempenha uma 

função fundamental e bastante eficaz no jogo político. Primeiro, porque o risco 

de contragolpe fica sempre pendente como advertência para todos. Em 

segundo lugar, pois esse mesmo risco permanece como instrumento de pressão 

dos brandos para moderar a velocidade do processo (QUINALHA, 2012, p. 

61).  

Logo, a mera existência virtual de um golpe é fator suficiente para produzir 

resultados bastante concretos nos atores, contribuindo para que assumam uma posição 

cautelosa e preventiva. Justamente por não ter sido consumada, essa ameaça tem 

cumprido um papel tão duradouro e consistente no jogo político (QUINALHA, 2012, p. 

62).  

 
Pessoa passa a ser chamada de ESTADO, em latim CIVITAS. Assim nasce o grande LEVIATÃ (...) 

(MALMESBURRY, 2019, p.157). 
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Não obstante, esta acepção representa os militares enquanto agentes externos da 

arena política, independente da vontade civil, conforme a condição de autonomia política 

com relação aos outros poderes constituídos. Para tanto, em decorrência da saída 

negociada e gradual dos militares das primeiras instâncias do poder político, era de certa 

forma atribuído a eles o papel de poder moderador por alguns segmentos civis. 

Por outro lado, como vimos acima, o papel autoatribuído pelos militares da cúpula 

passou por algumas transformações. Eram preservados e naturalizados o envolvimento 

militar nas decisões políticas, bem como na sua função para realização de operações 

militares internas. Entretanto, nos anos oitenta foi incorporado na cultura castrense a 

subordinação militar ao “poder civil”, isto é, a obediência incondicional às leis, conforme 

a soberania da “Lei Suprema” – a Constituição. Logo, os militares pretendiam 

regulamentar as intervenções militares dentro do território nacional, garantindo, assim, 

operações militares uniformes e dentro dos parâmetros de uma rígida hierarquia. Essa 

visão cria uma representação das Forças Armadas como braço armado profissional e 

disciplinado do Estado em defesa da democracia, contra distúrbios sociais considerados 

“sectaristas” e ameaças contra o funcionamento das instituições civis e da legalidade. Para 

tanto, o papel dirigido aos militares pelas leis constitucionais que viriam a ser 

promulgadas, deveriam conferir a representação das Forças Armadas como a “Espada de 

Leviatã”143, braço armado do “Estado”, representado como monstro fantástico, que 

garante a sua segurança e obedece às ordens superiores das instâncias civis. Trata-se, 

sobretudo, de um imaginário conservador sobre uma sociedade orgânica, funcionalista e 

hierarquizada. 

A expectativa para o processo constituinte contaminou a caserna, de tal monta, 

que as reivindicações já eram expressas pelo ministro logo no primeiro dia da “Nova 

República”. Em seu discurso de posse, assim como em outros momentos, o ministro 

apresenta um olhar seletivo para o passado, justificando a permanência da função militar. 

Segundo ele, a função constitucional que previa a garantia da “lei e da ordem” deveria 

ser preservada, exatamente porque “esteve presente em todas as outras constituições 

 
143

 “(...) a Força de um Exército consiste na união de forças das pessoas sob um comando único; tal 

Comando pertence ao Soberano Instituído; na verdade, o Comando da Militar (Exército), mesmo que não 

exista qualquer outra instituição, torna Soberano aquele que o detém. Desse modo, independentemente de 

quem seja indicado para ocupar o cargo de General de um Exército, aquele que possui o Poder Soberano 

será sempre o Generalíssimo” (MALMESBURRY, 2019, p. 164). 
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republicanas”144. Não menos importante, o ministro reconhecia o fim do regime militar, 

mas insistia que o papel das FA de “defender” o Brasil deveria continuar: 

Para visualizarmos a destinação do Exército temos a nos orientar os textos 

constitucionais republicanos, com uma tradição de quase um século, que 

interativamente consignam como missão das Forças Armadas: “Defender a 

Pátria e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem”. 

Essa destinação, semelhante à das Forças Armadas de outros estados, 

seguramente persistirá em benefício da Nação Brasileira. As épocas, as 

circunstâncias e os homens passam; mas o Brasil, protegido das ameaças, com 

liberdade, ordem e progresso, nós o desejamos eterno145. 

Não obstante, o general pronunciava-se sobre a democracia como uma projeção 

para o futuro e, ao mesmo tempo, para um silenciamento e esquecimento do passado:  

A sonhada hora de reconstrução institucional e revitalização da democracia 

não soou com rapidez pretendida, pois sobrevieram situações indesejadas que 

a pátria houve por bem esquecer, num sábio acordo do qual as Forças Armadas 

co-participaram e acatam sincera e disciplinarmente146. 

Todos os esforços devem estar voltados para a construção da plenitude da 

“democracia” e não na apuração das graves violações dos direitos humanos, muito menos 

na revisão da Lei de Anistia de 1979 (tudo isso considerado “revanchismo”). O olhar ao 

passado seletivo se restringiu a uma “justificativa” da preservação da função militar, onde 

os “erros” e “desvios” deveriam ser esquecidos para manutenção da coesão nacional.  

Na lógica do general, estaria na essência das instituições armadas um novo modelo 

de ação militar interno, submetido ao ordenamento legal, ou seja, uma ação organizada 

da corporação para garantir a “paz social” e a “estabilidade institucional”, em outras 

palavras: “a lei e a ordem”. Por esta razão, a defesa na manutenção do dispositivo que 

legaliza a ação política militar foi a pauta da política do Exército chefiada por Leônidas 

Pires Gonçalves. Toda essa projeção, que estabelecia a função militar no novo arranjo 

democrático, era indispensável para o seu funcionamento. 

1.3. As demandas do Exército ao processo constituinte 

Agora que entendemos o posicionamento militar sobre o papel do Exército na 

democracia, podemos analisar mais profundamente as demandas militares ao processo 

constituinte. Como vimos, as demandas militares para o processo constituinte já eram 

vocalizadas desde o primeiro dia de mandato do ministro Leônidas Pires. Como escreveu 

 
144

 O ministro erra este dado. A constituição de 1937, apelidada carinhosamente de “Polaca”, não prevê 

como função militar a “defesa e garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem”. O liberal da antiga 

UDN, Gustavo Capanema, apelidou a constituição de 1967 “super Polaca” (LIMA, 2018, p.115). 
145

 NE, 15 de março de 1985. 
146

 NE, 15 de março de 1985. 
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Eliézer de Oliveira, o aparelho militar não estava pedindo licença, em vez disso 

reivindicava que a Constituinte confirmasse a função interventora dos militares 

(OLIVEIRA, 1994, p. 121). Conforme a discussão acima, embora o trabalho de Eliézer 

de Oliveira seja fundamental para compreensão da ação política dos militares ao longo da 

democratização, o campo teórico do autor pressupõe que o envolvimento político da 

caserna seja uma anomalia institucional. Segundo o autor, a “intervenção” militar é 

oriunda do alto grau de autonomia política dos militares, garantida por quase todas as 

constituições republicanas. Desta forma, a autonomia militar serve de obstáculo para a 

consolidação da democracia, conforme escreve: 

(...) é possível e também é necessário ser categórico acerca de alguns elementos 

centrais de um regime democrático merecedor das considerações que aqui se 

fazem: a) não existe democracia consolidada sem a subordinação das Forças 

Armadas às instituições civis de natureza representativa que expressam, 

organizam e dirigem o poder de Estado; b) a consolidação não existirá sem a 

subordinação de todas as demais instituições da sociedade e do Estado às leis 

fundamentais; c) a democracia não estará consolidada se não houver criado nas 

suas instituições políticas a competência indispensável no tratamento do 

emprego da força militar; d) tomadas individualmente, estas proposições são 

necessárias à consolidação democrática, mas serão suficientes apenas se 

consideradas em seu conjunto (OLIVEIRA, 1994, p. 124). 

A solução para Oliveira, portanto, seria a inscrição na constituição de uma 

prerrogativa que estabelece a total subordinação militar aos poderes civis. Seria um 

primeiro passo para a concretização de um arranjo institucional efetivamente 

democrático. O problema deste tipo de interpretação é o estabelecimento de um modelo 

de democracia a partir de regimes políticos de países desenvolvidos, tais como Estados 

Unidos, Inglaterra e França. Consequentemente, o autor acaba por ignorar as 

especificidades históricas daqueles países, assim como as nossas especificidades 

históricas que ajudaram a determinar acomodações políticas entre setores civis e militares 

ao longo da democratização. Além disso, Oliveira privilegia as relações civis-militares ao 

considerar apenas as pautas políticas de uma cúpula militar, ou seja, a política do Exército 

de Leônidas Pires Gonçalves. Desta forma, não ficam só obscurecidas as demandas de 

outros grupos militares e as dinâmicas internas da caserna, como também interpreta a 

posição castrense como um simples continuísmo da ditadura militar, como se a autonomia 

política militar fosse uma demanda das Forças Armadas a-histórica. Devemos pontuar 

que a pauta pela permanência da ação militar em território nacional não era uma 

exclusividade do pensamento militar, já que segmentos da elite política do congresso 

partilhavam dos mesmos valores e representações quanto ao papel militar em uma 



97 

 

democracia, mesmo que esses pontos partilhados estivessem ligados a culturas políticas 

distintas.  

Apesar dessas ponderações, Oliveira estava certo quanto aos militares “não 

pedirem licença”, mas sim reivindicarem certas prerrogativas militares. Ao ser 

questionado pelo jornalista Luiz Maklouf Carvalho sobre a destinação constitucional das 

Forças Armadas, Leônidas Pires Gonçalves respondeu: 

Eu me envolvi pessoalmente nesse debate. Não há constituição no mundo que, 

de maneira direta ou indireta, não atribua a garantia da lei e da ordem do país 

às Forças Armadas. (...) como diz com muito acerto o jurista Ives Gandra, “O 

art. 142 coloca as Forças Armadas como um poder moderador da nação” 

(CARVALHO, 2017, p. 64 e 65). 

 Esse interesse do general pode ser confirmado a partir das nossas análises sobre 

seus discursos. Interessante ressaltar a menção ao jurista conservador Ives Gandra, um 

grande apoiador do golpe civil-militar e do regime militar. Além disso, sobretudo, o 

jurista e o general partilhavam da mesma autoimagem militar, do cumprimento das leis 

como condição democrática e da orientação normativista kelsiana. Uma das vias de 

contato dos juristas e militares era feita na ECEME147.   

Maklouf Carvalho, em seguida, questiona se o general deixaria passar um artigo 

que não garantisse a “intervenção na ordem interna”. A resposta foi: “Não, porque eu não 

deixaria passar”. De fato, os militares não “pediam licença”, o que fica evidente quando 

nos deparamos, também, com seu poder de articulação junto ao congresso constituinte. 

Na mesma entrevista, quando questionado sobre a estratégia em relação à Constituinte, 

Leônidas Pires Gonçalves respondeu: 

(...) Combinando com as outras forças, reforçamos, no Congresso, uma turma 

muito boa de assessores militares. Eu tinha um chefe, sempre um coronel, 

conhecedor de alguma maneira dos fundamentos constitucionais, e mais oito 

assessores. Relatavam tudo que estava acontecendo, ou levavam as nossas 

pretensões aos relatores da Constituinte. Quando acabava o trabalho, a 

qualquer hora da noite, sempre me telefonavam para dizer o que tinha 

acontecido. (CARVALHO, 2017, p. 63 - 64). 

De fato, os militares não foram surpreendidos pela Constituinte (OLIVEIRA, 

1994, p.128). Esta hipótese é confirmada pela interessante constatação de Arthur Costa 

(COSTA, 1998), o qual identificou uma série de reformulações no estatuto do gabinete 

 
147

 Esta afirmação foi feita em uma entrevista do jurista à revista Época no dia 21 de novembro de 2018: 

“Posso dizer isso porque sou professor emérito há 29 anos da Escola de Comando do Estado-Maior do 

Exército. Eu conheço a mentalidade deles. Eles são hoje escravos da Constituição. Quando se fala com eles, 

dizem que respeitarão o Artigo 142 da Constituição, que dita as três funções das Forças Armadas”. 

https://epoca.globo.com/os-militares-sao-hoje-escravos-da-constituicao-15-perguntas-para-ives-gandra-

23165437 (Último acesso: 23/10/2019). 

https://epoca.globo.com/os-militares-sao-hoje-escravos-da-constituicao-15-perguntas-para-ives-gandra-23165437
https://epoca.globo.com/os-militares-sao-hoje-escravos-da-constituicao-15-perguntas-para-ives-gandra-23165437
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do ministério do Exército a partir dos anos cinquenta. Em 1982 ocorreu uma significativa 

reformulação da organização desta pasta, conforme a portaria ministerial 277 de 22 de 

março de 1982:  

a ligação do gabinete com os órgãos do Poder Legislativo – Senado Federal e 

Câmara dos Deputados – será assegurada por uma Assessoria Parlamentar 

ligada diretamente ao Chefe de Gabinete (COSTA, 1998, p. 51). 

Uma ressalva devemos fazer: em 1982 ainda não era sólida a tese de uma nova 

Assembleia Nacional Constituinte, como apontou Sérgio Rocha (ROCHA, 2013). 

Provavelmente, este decreto estava preparando o gabinete para o Colégio Eleitoral de 

1984 e, possivelmente, para votação de emendas constitucionais. De toda forma, o general 

Benedito Onofre Bezerra Leonel, chefe do gabinete do Min. do Exército, ficou incumbido 

na articulação do lobby militar sobre o processo constituinte de 1987/88. Sob forma de 

assessorias parlamentares, altos oficiais (de majores e a coronéis) eram responsáveis pelo 

contato do Exército com o parlamento constituinte. Contudo, deixemos a articulação do 

lobby militar na Assembleia Nacional Constituinte para os capítulos seguintes. 

Como podemos constatar, os militares possuíam uma ação coordenada no 

momento constituinte para garantir prerrogativas de seu interesse. Houve certo consenso 

entre os chefes militares na defesa da “função tradicional das Forças Armadas em defesa 

do país (contra eventual inimigo externo)” e a “responsabilidade pela lei e pela ordem 

(contra um inimigo interno)” (OLIVEIRA, 1994, p. 129). Por essa razão foi possível uma 

verdadeira “divisão do trabalho” entre os militares ao longo do processo constituinte: 

Não há como deixar de reconhecer que os militares prepararam-se com 

antecedência. (...) apoiados em assessorias atuantes no Congresso, os militares 

mobilizaram apoios, identificaram aliados, combateram teses e movimentos, 

atuando com desenvoltura que seguramente faltou a outros lobbies. De certo 

modo, para espanto de muitas forças que também faziam lobby, mas 

legitimidade de procedimento, os militares atuaram eficazmente e 

discretamente no interior da Constituinte, ficando para os ministros o exercício 

público, conflitivo e por vezes espalhafatoso da tutela militar, numa profícua e 

bem-montada divisão de trabalho (OLIVEIRA, 1994, p. 122).  

Se coube ao gabinete do Min. do Exército a articulação das assessorias militares 

junto ao parlamento constituinte, os ministros militares ficaram na defesa pública das 

prerrogativas militares (evidentemente que estes também atuaram pessoalmente junto 

com parlamentares constituintes). Por outro lado, o CIE acompanhou de perto os 

movimentos da ANC, como constaram os relatórios mensais do órgão. Outro órgão 

fundamental para articulação militar ao longo do momento constituinte foi o CCOMSEX, 

quem publicava discursos do ministro do Exército e artigos nos quais defendiam as 

prerrogativas militares. 
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No início de 1987, já com os trabalhos constituintes em andamento, o CCOMSEX 

publicou um livro branco sob o título “Temas Constitucionais”, cujo objetivo era “instruir 

pedagogicamente” os constituintes sobre questões militares que seriam discutidas na 

subcomissão de “Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança” na ANC148.  

A rigor, a “instrução” sobre os temas militares consistia em justificativas para o 

posicionamento da corporação. Os temas constitucionais tratados foram (em ordem de 

divulgação): “Destinação Constitucional das Forças Armadas”; “Ministérios Militares”; 

“Conselho de Segurança Nacional”; “Justiça Militar”; “Policiais Militares”; “Serviço 

Militar”; “Tutela Constitucional da patente do oficial das Forças Armadas” e “Direitos 

Políticos dos Militares”. Além destes, circulavam artigos que expressavam outras 

demandas militares. Entre elas, destacamos a não revisão da Lei da Anistia de 1979, a 

restrição do direito de greve, o presidencialismo e a manutenção de seis anos do mandato 

de José Sarney. Destes temas, podemos destacar que a destinação constitucional das 

Forças Armadas e a não ampliação da anistia eram os temas mais relevantes para as 

Forças Armadas149. 

Provavelmente, no que toca a temas “exclusivamente” militares, a Anistia de 1979 

não foi abordada (ou publicada no NE) junto às outras demandas para não agitar os 

quartéis. Contudo, em 2 de julho de 1987 foi lançada uma nota no NE explicando que o 

“benefício” concedido pela emenda constitucional que convocou a ANC já estava em 

vigor. O Exército estaria supostamente atendendo os seus 515 anistiados: 248 oficiais, 

250 praças e 17 funcionários civis. A publicação era uma clara resposta à tramitação da 

ampliação da anistia que havia ganhado força na primeira etapa do processo constituinte.  

Os documentos publicados pelo NE seguem um padrão de apresentação: um 

modelo do que seria o texto constitucional para uma determinada prerrogativa, seguido 

pela sua justificativa (geralmente dividida em tópicos). Há uma nítida hierarquia de 

preocupação sobre tais prerrogativas publicadas pelo livro branco, com destaque (do 

próprio ministro como vimos) pela destinação constitucional das FA. A permanência dos 

três ministérios militares, a Justiça Militar, o Serviço Militar e a restrição do direito ao 

voto aos conscritos também ganhavam relativo destaque pelo CCOMSEX. Neste tópico, 

 
148 O livro infelizmente não foi encontrado pelo autor. Contudo, as oito demandas deste foram publicadas 

separadamente entre maio e junho de 1987 pelo NE. Além disso, Arthur Costa (COSTA, 1998) encontrou 

o livro em sua pesquisa de mestrado e o disponibilizou integralmente no texto da sua dissertação. 
149

 Chegamos a esta conclusão a partir das análises dos discursos do ministro no tópico anterior e na 

mobilização da instituição em torno dela. A análise mais aprofundada sobre a mobilização da corporação 

em torno da anistia está reservada para o capítulo 2. 
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analisaremos mais de perto aquelas demandas que estão relacionadas à concepção da 

função militar. Deixaremos para o capítulo quatro uma análise mais restrita das demais 

demandas, uma vez que os mesmos argumentos foram reproduzidos pelos militares nas 

audiências públicas. 

Em quase todas as prerrogativas há menção a uma suposta tradição constitucional 

brasileira, caso do primeiro tema apresentado – a destinação constitucional das FA. A 

justificativa recorre a um embasamento histórico ao sustentar a ação do Exército na 

independência do Brasil, bem como “restabelecer a ordem e a lei, em graves momentos 

da vida nacional e, dessa forma, evitaram o caos político e social e até mesmo a 

desintegração do país”. Neste sentido a figura de Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de 

Caxias, não podia deixar de ser citada, uma vez que ele se tornou símbolo da unidade 

nacional e também pelo fato dele ser considerado um “pacificador”. Há semelhante 

menção à luta de Canudos e na campanha do Contestado, onde o objetivo do Exército foi 

posto como um agente “pacificador”: 

Uma visão, superficial que seja, da História do Brasil vai mostrar que as Forças 

Armadas, na Defesa Interna, por iniciativa do poder civil têm o seu maior 

destaque no Império, com a figura excepcional de Luiz Alves de Lima e Silva, 

o Duque de Caxias, artífice maior da Unidade Nacional. 

E assim foi na épica luta de Canudos, nos sertões da Bahia, como também na 

sangrenta campanha do Contestado e em outros tantos episódios menores da 

República, em que as Forças Armadas, por ordem das autoridades civis, foram 

o único elemento capaz de obter a pacificação nacional [grifo consta na 

publicação original]150. 

Nessa esteira de raciocínio, vale apontar que a justificativa tenta incluir o Exército 

na história do Brasil como um agente nacional de integração. Mais do que isso, um agente 

de integração nacional e “pacificação” sujeito às ordens dos poderes civis, aspecto já 

presente no primeiro discurso de Leônidas Pires Gonçalves. Diferente das demais 

constituições, o próprio modelo de legislação apresentado pelo CCOMSEX não 

apresentava a brecha constitucional que condiciona a obediência militar ao comando da 

presidência da república, caso este não esteja dentro da “lei”: 

No capítulo referente ao poder Executivo e Seção Forças Armadas: 

“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República”. 

“As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos 

poderes constitucionais e da ordem”[grifo consta na publicação original]151.  

 
150

 Temas Constitucionais, NE, 11 de maio de 1987. 
151

 Temas Constitucionais, NE, 11 de maio de 1987. 
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A autoridade suprema do Presidente da República não estava mais condicionada, 

como geralmente era nos artigos constitucionais anteriores: “dentro dos limites da lei”. 

Nos termos de Huntington, a obediência militar ao poder civil já estava garantida por 

iniciativa dos próprios militares. Deste modo, a questão central para os militares não se 

dava na não obediência militar ou na garantia total da autonomia política militar, mas na 

manutenção do dispositivo legal na constituição que permite a ação militar dentro do 

território Brasil. 

A ação militar dentro do território brasileiro não seria em função de questões sobre 

Segurança Pública, isto é, para conter o avanço do crime organizado e da violência urbana 

nos anos oitenta. O emprego da força militar nacional seria apenas em casos em que a 

unidade nacional e a “ordem” social estivessem em risco. Essa fronteira no emprego das 

FA em território nacional foi demarcada pelo próprio general Leônidas Pires em uma 

“entrevista” concedida ao NE: 

A garantia da segurança individual e comunitária é de competência dos 

governos estaduais e não da União. Para isso eles dispõem de suas forças 

policiais. Em atividades relacionadas à Segurança Pública, o emprego do 

Exército só é permitido em caráter excepcional, temporário e localizado, 

quando a ocorrência de grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, 

esgotada a capacidade das polícias dos estados. 

Além disso, os exércitos são preparados para agir através do emprego de todo 

o seu enorme aparato organizacional e bélico. Para combater o crime comum, 

a forma de atuação é completamente distinta. E mais: os pais, que entregam 

orgulhosamente seus filhos ao Exército, não gostariam de vê-los perseguindo 

marginais, tarefa apropriada para aqueles que optaram livremente pela carreira 

policial152. 

O ministro parece mais entusiasmado em defender a atuação das FA em território 

nacional em consequência de calamidades públicas, uma vez que o Exército: “cultiva a 

tradição secular de cooperação e auxílio a parcelas da população brasileira atingidas por 

calamidades públicas (...) presente nas regiões assoladas por enchentes ou secas (...)”. 

Neste mesmo tema, o livro “Temas Constitucionais: Subsídios” faz menção sobre 

dois autores para embasar juridicamente a prerrogativa: Seabra Fagundes, que em suposta 

audiência no Instituto dos Advogados Brasileiros defendeu que as FA “constituem, em 

todos os Estados, o elemento fundamental da organização coercitiva a serviço do direito”; 

e de Aderson de Menezes, único autor cuja obra foi citada (“‘Teoria Geral do Estado’ - 

Edição Forense -1960 - página 214”). A menção a este autor se deu por um embasamento 

teórico mais complexo: a Federação, por ser uma organização jurídica baseada na 

Constituição,  

 
152

 NE, 25 de agosto de 1985. 
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na qual os Estados Federados concorrem para formar a vontade nacional e 

dispõe de poder de governo, nas respectivas jurisdições, sobre estes exercendo 

a União Federal supremacia na ordem interna153. 

 As prerrogativas militares trazem uma visão de Estado nacional para a 

constituinte, na qual prevalece uma hierarquia institucional e normativa (conforme 

modelo de Hans Kelsen). Nesse sentido, o Estado pode criar uma força militar específica 

para a “Defesa Interna”: “quando se trata de uma Federação, essa Força Militar não 

poderá, jamais, ser instituição dos Estados-Membros, sob pena de ficar em choque a 

supremacia da União na ordem interna”. 

Um recurso argumentativo curioso e que pode espantar qualquer historiador está 

presente nestes textos: “exemplos internacionais”. As especificidades históricas são 

abandonadas quando diferentes países são tidos como exemplos por também adotarem as 

mesmas “leis” ou “prerrogativas” defendidas pelos militares brasileiros. São vários 

exemplos, com ênfase nos EUA e na União Soviética, numa espécie de rotação entre 

países do bloco “ocidental capitalista” e do bloco “oriental-socialista”. A ideia era 

expressar que as prerrogativas são universais e técnicas, por isso não dependem de 

ideologias, subjetividade moral ou viés político. Esta concepção se aproxima da teoria de 

Kelsen, como vimos acima. 

O emprego desse recurso argumentativo foi muito bem ilustrado (e de maneira 

espalhafatosa) na defesa da permanência da Justiça Militar. Esta retórica usa como 

argumento o exemplo da Justiça Militar francesa, italiana, inglesa, portuguesa, suíça e até 

de países socialistas como URSS e China. Os exemplos internacionais também 

ultrapassam as fronteiras do período contemporâneo, recorrendo ao código de Hamurabi 

e às legislações egípcia e judaica. Segundo o argumento do CCOMSEX, em Roma: “a 

jurisdição penal militar adquire sistematização e torna-se permanente, quando os 

exércitos tomaram esse caráter, à época de César Augusto”. Segundo a leitura tradicional 

de David Maciel e Jorge Zaverucha, a Justiça Militar garante privilégios no julgamento 

de crimes militares, sendo eles guarnecidos pelo corporativismo das corporações 

armadas. Contudo, aqui o interesse na manutenção da Justiça Militar foi justificado, 

principalmente, pela questão da “Segurança Nacional” como mecanismo fundamental 

para garantir a segurança da democracia. 

A argumentação foi feita a partir de um suposto aprimoramento da questão ao 

longo das constituições nacionais. O salto qualitativo foi dado em 1934, com extensão do 
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foro militar aos civis, para repressão de “crimes contra a Segurança Externa do Estado e 

contra as Instituições Militares”. Em 1965, o foro foi estendido para crimes contra a 

“Segurança Interna”, sob justificativa de que com o surgimento da bomba nuclear e o 

conflito deliberado entre as potências passou a ser pouco provável. Em consequência 

disso, o mundo passou a ver o recrudescimento das guerras localizadas ou “disfarçadas 

sob forma de terrorismo, guerrilha urbana e rural, desencadeadas no interior de um país, 

mais apoiadas do exterior”. Desta forma, era necessário para esses casos uma justiça 

adequada para tais crimes, no caso o Supremo Tribunal Militar. 

Os recursos dos exemplos internacionais no âmbito das Polícias Militares, 

contudo, são ocultados, uma vez que não existe no mundo um modelo equivalente. Neste 

tema, a preocupação maior do Exército foi garantir a subordinação destas polícias ao 

comando da força terrestre nacional. A justificativa foi dada por uma razão histórica junto 

a um embasamento jurídico, uma vez que no período da Primeira República havia 

garantia ampla de autonomia dos estados membros da união no controle das suas polícias 

militares: 

A experiência republicana da falta desse controle, por parte da União Federal, 

foi desastrosa. Estados-membros organizavam verdadeiros Exércitos 

Estaduais, contrariando o princípio federativo (...). A organização, o 

armamento e a instrução das Forças Públicas eram, muitas vezes, semelhantes 

ao Exército e não adequados ao papel que devem desempenhar modernamente, 

ligado à Segurança Interna, em tempos de paz, e à Defesa Territorial, em tempo 

de guerra154.  

De fato, conforme apontam McCann (MCCANN, 2008) e José Murilo de 

Carvalho (CARVALHO, 2005), as polícias militares dos estados muitas vezes equivaliam 

sua força a força do Exército. A polícia militar de São Paulo ultrapassava em número de 

efetivos o Exército Brasileiro, contando, inclusive, com equipamentos mais modernos e 

sofisticados do que as FA na época. Isso mudou após a revolução de 1930, diante da 

centralização política pelo governo federal, mais precisamente após a constituição de 

1934 – a qual subordinava as polícias militares de cada estado ao poder da força terrestre 

da União. Assim como a função militar prevista nas diferentes constituições republicanas, 

esse dispositivo de autoridade militar da União foi apresentado em outras antigas 

constituições republicanas, especialmente as constituições de 1946, 1967 e na emenda 

constitucional de 1969. O objetivo do livro Temas Constitucionais foi tentar manter esta 

última prerrogativa constitucional que estabeleceu: 

(...) que as Polícias Militares, nos Estados- Membros, destinam-se à 

manutenção da ordem pública, ficando implícito que se subordinariam à União 
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quando necessário o seu emprego na Defesa Interna, uma vez que, reservas do 

Exército, poderiam ser convocadas a qualquer momento pela União nos termos 

da lei ordinária155. 

As demandas militares analisadas neste tópico são aquelas que estão relacionadas, 

de alguma maneira, à função militar. Se por um lado a definição constitucional da ação 

militar em território nacional “positivava” a função militar almejada, a Justiça Militar e 

as Polícias Militares subordinadas ao Exército garantiam a execução da segurança 

nacional. Por outro lado, tais reivindicações contaram com embasamento teórico e 

jurídico, fundamentado na concepção jurista normativista, a qual, inclusive, explica o 

emprego recorrente de exemplos internacionais e atemporais. 

A política do Exército capitaneada pelo ministro Leônidas Pires Gonçalves não 

deixou de enfrentar desafios ao longo do momento constituinte. Apesar de apresentarem 

suas demandas à ANC como proposições inegociáveis e “técnicas”, não deixaram de 

sofrer adaptações e improvisos frente ao campo de disputas em que estavam inseridas. 

Nos capítulos seguintes, veremos que os militares abandonaram algumas das suas 

demandas, como o caso da manutenção do CSN. Em outras situações encontraram 

relativa margem de conforto, como no caso da aprovação do serviço militar obrigatório, 

enquanto projetos como a ampliação da anistia quase foram aprovados, contrariando os 

interesses castrenses. Não menos importante, no que toca à destinação constitucional das 

FA, optaram pela acomodação, uma vez que, essencialmente, a proposta alternativa à dos 

militares não era tão divergente. 

Não apenas o campo civil oferecia desafios à política do Exército: o próprio 

público interno e os militares cassados ofereciam resistências ao projeto político 

determinado pelos generais. Para uma análise aprofundada sobre o papel militar ao longo 

do momento constituinte, é indispensável considerar as relações civis-militares e intra-

militares.   
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Capítulo 2 – A pauta constituinte: as dinâmicas intra-militares e as 

relações civis-militares (1971 – 1988) 

No capítulo um, procuramos sustentar que a cultura política de ação militar 

fornecia bases para a política do Exército. Desta forma, partindo dessa cultura política, 

havia relativa unidade castrense quanto às demandas militares ao processo constituinte, 

estabelecidas por uma cúpula militar. Contudo, por mais que essas representações 

políticas possam estar enraizadas no corpo da oficialidade, os agentes sociais não 

deixaram de fazer escolhas dentro de um campo de possibilidades, não estando, portanto, 

determinados por estruturas político culturais (MOTTA, 2018, p. 113). 

Por essa razão, o movimento da caserna não foi uniforme e orientado apenas por 

uma pauta política definida pela cúpula militar ao longo do Momento Constituinte. Da 

mesma forma, a identidade corporativa não equivale a uma monotonia de rotinas 

militares, sem um suposto envolvimento político no corpo da oficialidade. Pelo contrário, 

contestações militares obrigaram a hierarquia militar a assumir posturas pragmáticas, 

quando não foi obrigada a alterar/adaptar a agenda política para evitar uma rebelião 

castrense generalizada. A política do Exército conviveu e se tensionou com pelo menos 

outras quatro agendas de diferentes facções militares. Grupos de militares radicais, 

ligados a órgãos de repressão e informação, junto a oficiais-generais aposentados, muitas 

vezes movidos por ressentimentos com o fim do regime, ameaçavam um suposto retorno 

militar ao governo, além de revelarem aflições e angústias sobre uma possível ascensão 

de setores da esquerda ao poder. As pautas militares também eram orientadas por 

interesses materiais, sobretudo, pelo sindicalismo de baixa e média patente que 

tumultuaram o cenário político, originando líderes militares que contestavam a própria 

hierarquia militar. 

Este panorama de imprevisibilidades e incertezas que caracterizou o momento 

constituinte foi, então, acentuado por contestações militares que colidiram de frente com 

as demandas oficiais do Exército. A mobilização de militares não anistiados contou com 

o apoio de diferentes movimentos sociais e da nova esquerda, bem como de setores 

liberais do congresso. Estes militares lutavam pela ampliação e revisão da Lei de Anistia 

de 1979, encontrando espaço ao longo dos debates no Congresso Nacional para a 

convocação da ANC em 1985 via emenda constitucional. Tal empreitada tumultuou o 

cenário político a tal ponto de comprometer a convocação da ANC e o próprio pacto 

conservador firmado entre militares e elites políticas. 
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Procuramos aqui não perder de vista as dinâmicas intramilitares ao nos 

debruçarmos especificamente às relações civis militares. Da mesma forma, procuramos 

enfatizar as acomodações e conciliações entre militares e civis ao longo do Momento 

Constituinte. João Quartim de Moraes em seu interessante ensaio “O poder constituinte e 

a força”, compara os processos constituintes de 1890-91 e de 1987-88. Apesar das 

instigantes conclusões sobre as diferenças político culturais entre as funções militares 

para as “intervenções políticas” em cada contexto, nos interessa aqui uma relação 

dialética com a qual o autor trabalhou: o argumento da força e a força do argumento. O 

autor, por meio desta relação dialética, procura explicar a evolução do “castelismo” ao 

longo do regime militar, que se resume em três momentos: 

a “percepção da ameaça”; sua supressão pelo ato de força de 31 de março de 

1964; a supressão desta supressão através da “abertura política” orquestrada 

pelos generais Golbery e Ernesto Geisel (...) (MORAES, 1989, p. 70 - 71). 

A força do argumento para o autor seria a “ideologia do controle militar do Estado 

sobre a sociedade”, enquanto o argumento da força seria o exercício da violência. Essa 

relação dialética seria perversa em um duplo sentido: pelo plano material, porque a 

passagem da força do argumento para o argumento da força constitui uma forma de 

violência, desde o golpe de Estado a crimes como tortura, desaparecimentos e execuções 

ocorridos nos “porões” do regime militar; e pelo sentido formal, porque se trata de uma 

dialética sem síntese efetiva, isto é, cujo terceiro momento se resolve “no retorno ao 

primeiro momento, a saber, o da ‘segurança nacional’, com o alerta contra (...) os inimigos 

da liberdade, guerrilheiros urbanos e outros subversivos” (MORAES, 1989, p. 71). Com 

os devidos cuidados, o autor nos fornece um mecanismo interessante para compreender 

as dinâmicas civis-militares dos anos oitenta. Como empregaremos aqui, a força do 

argumento partia de uma hierarquia militar para dialogar com setores da elite civil no 

congresso. O objetivo consistiria na legalização do aparato repressivo do Exército dentro 

do território nacional, ou seja, do argumento da força. 

A partir destes breves levantamentos, o objetivo deste capítulo consiste em 

compreender em que medida as dinâmicas intramilitares e as relações civis-militares 

influenciaram na condução da democratização, sobretudo no que tange ao processo 

constituinte. Este objetivo implica no mapeamento de algumas facções militares ao longo 

do Momento Constituinte, abarcando a convivência, os tensionamentos e pressões 

daqueles grupos com a facção militar “hegemônica”. Contudo, é necessária uma ressalva: 

um mapeamento completo das facções militares foge do alcance desta dissertação, se não 

for impossível, uma vez que a organização e manifestação política militar da ativa foi (e 
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ainda é) proibida pelos rígidos códigos disciplinares das Forças Armadas. Soma-se a isso 

a carência de documentação deixada por aquelas facções que não circularam nos núcleos 

de poder, restringindo-se a ações políticas informais, reuniões clandestinas e panfletagens 

anônimas. Para tanto, o mapeamento destes grupos seguiu o critério das publicações e 

posicionamentos públicos em matérias de jornais e revistas do período, assim como nas 

ações que mais tumultuaram o momento constituinte. Outro critério fundamental aqui 

para nosso estudo proposto foram aquelas facções que despertaram as atenções dos RPMs 

do CIE, órgão estratégico do Ministério do Exército. Para melhor fundamentação do 

mapeamento estão incluídas no estudo biografias, depoimentos e bibliografias.  

A hipótese que procuramos sustentar com esse objetivo consiste na definição de 

uma “política do Exército” a partir de uma imposição e acomodação das demandas ao 

processo constituinte pelo grupo palaciano militar sobre outras reivindicações militares, 

principalmente aquelas oriundas de facções da reserva, da baixa e média oficialidade e de 

dissidentes não anistiados. Essa sobreposição das demandas militares pelo grupo 

palaciano foi garantida a partir da doutrinação da identidade institucional nas escolas 

militares, seja pelo poder repressivo conferido pelos códigos de conduta militar, seja pela 

própria adesão militar. Por fim, mas não menos importante, não podemos desconsiderar 

as acomodações que os enfrentamentos políticos dentro do Exército ocasionavam, a 

exemplo dos casos de crimes militares graves que foram perdoados para acalmar os 

ânimos da baixa e média oficialidade.  

Para uma melhor compreensão das dinâmicas políticas civis-militares e 

intramilitares do momento constituinte, retornaremos aos desdobramentos da década de 

setenta e início de oitenta. Para isso, escolhemos tratar das reivindicações constituintes 

que partiram da oposição “consentida” e da campanha pela anistia, sem perder de vista 

sua relação com outras campanhas, nem como as dissidências militares influíram na 

democratização. 

2.1. A Constituinte: MDB e os militares (1974-1979) 

Apesar da sua marginalização do campo institucional, em função da sua cassação 

pelo TSE em 1947, o PCB foi o primeiro partido a refutar a Carta Constitucional de 1967. 

Poucos meses depois da sua “promulgação”156, os pecebistas defenderam a substituição 

 
156

 Apesar da Carta de 1967 ter sido supostamente ratificada pelo Congresso Nacional, o Ato Institucional 

nº 4, decretado durante o recesso parlamentar no início de dezembro de 1966, definia de forma bastante 
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dessa carta autoritária em dezembro de 1967, durante a realização do VI Congresso do 

PCB. 

A “Carta de Recife” foi o primeiro documento formal do MDB que registrou 

enquanto reivindicação a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte no Brasil, 

como etapa fundamental para a superação do regime militar. Redigido sob tom 

conciliador, o documento foi resultado final do II Seminário de Estudos e Debates da 

Realidade Brasileira que ocorreu em julho de 1971 em Pernambuco, organizado pela 

oposição institucional do MDB. A convocação de uma Constituinte tornou-se parte de 

um ideário do MDB, dividindo espaço com outras demandas como a anistia e a anulação 

da legislação autoritária. Embora a defesa da redemocratização tenha se tornado o 

objetivo do partido, a indefinição para uma bandeira principal de luta marcava a tibieza 

desta oposição até pelo menos o final da década de setenta157. 

A rigor, a “Carta de Recife” de 1971 demarcava uma divisão interna no partido 

de oposição legalizado. A ala da “oposição autêntica” do MDB foram aqueles signatários 

da carta, defensores da convocação da ANC para 1974, pois pretendiam que o partido 

assumisse uma oposição mais agressiva contra o regime. O “grupo autêntico” era 

composto por políticos como Marcos Freyre, Fernando Lyra, Jarbas Vasconcelos, 

Francisco Pinto, Lysâneas Maciel e José Alencar Furtado. Já os emedebistas “moderados” 

temiam que o regime pudesse se fechar ainda mais caso o partido radicalizasse sua 

oposição, sendo por isso mais cautelosos em suas empreitadas. Deste grupo pertenciam 

Tancredo Neves, Nélson Carneiro e Ernani do Amaral Peixoto (VERSIANI, 2014, p. 52). 

A “Carta de Recife” de 1971 também revelou a derrota da tese da autodissolução 

do partido, a qual era ventilada como forma de denúncia contra o autoritarismo da 

ditadura militar. Deste modo, a tese vitoriosa indicou uma atuação dentro da lógica da 

legalidade do regime, assumindo uma campanha de denúncia contra o autoritarismo. Esta 

mobilização política dentro dos limites legais autoritários estava à sombra dos anos mais 

violentos e repressivos, os “Anos de Chumbo”, sob o governo Emílio Garrastazu Médici 

(1969-1973), quando vigorava o AI-5158 e a Constituição de 1969, a qual incorporou o 

 
rígida as normas para a tramitação do projeto constitucional no Congresso (MARTINS FILHO, 2019, p. 

122).  
157

 Para a Carta de Recife de 1971 ver: Maria Helena Versiani (VERSIANI, 2014, p. 52); Ozias Paese 

Neves (NEVES, 2017, p.99); Antônio Sérgio Rocha (ROCHA, 2013, p. 37). 
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 Ato Institucional número 5 (AI-5): após a reunião do Conselho de Segurança Nacional, o então 

presidente-general Arthur Costa e Silva decretou o AI-5 no dia 13 de dezembro de 1968, sob pretexto da 

absolvição do deputado de oposição Márcio Moreira Alves. O deputado teria feito um discurso radical na 

Câmara de Deputados responsabilizando as Forças Armadas pelo recrudescimento autoritário no país. O 
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princípio de defesa do Estado com a DSN159. Neste período, foi acentuada a repressão 

policial-militar, levando a cabo a autonomização de operações de repressão, responsáveis 

por prisões, execuções e torturas (NAPOLITANO, 2014, p. 136). 

Neste panorama institucional autoritário, os oficiais militares que estavam 

envolvidos nos aparelhos de repressão e de informações160 criaram um status próprio, 

como se pertencessem simbolicamente a uma quarta arma das Forças Armadas. A criação 

de uma formação específica proporcionada pela Escola Nacional de Informações (ESNI) 

“contribuiu para a especialização e o isolamento desses agentes, considerados uma elite 

de caráter e status, mas submetidos a uma fortíssima pressão suscetível de alterar sua 

personalidade”. Foram oficiais de perfis e costumes distintos dos oficiais da tropa, sem a 

obrigação de usar uniformes ou cortes curtos de cabelos, e o peso da hierarquia é menor 

nas relações que mantêm com os colegas (CHIRIO, 2012, p.176-177)161. 

Além da sombra repressora institucionalizada, a dificuldade de ação da oposição 

dentro da legalidade se ampliava em função da euforia vivenciada na sociedade, fruto do 

chamado “milagre econômico” (VERSIANI, 2014, p. 49). A partir do programa 

econômico dos ministros Delfim Neto e Hélio Beltrão162, o Brasil foi integrado ao 

mercado internacional, o que possibilitou elevadas taxas de crescimento econômico com 

 
AI-5 suspendeu as imunidades parlamentares e o habeas corpus, como também conferiu poderes coercitivos 

extremos ao presidente da República, podendo fechar o Congresso Nacional, legislar por decretos, realizar 

julgamentos de crimes políticos em tribunais militares, intervir em estados e municípios e cassar mandatos 

e direitos políticos, além de poder decretar estado de sítio. Ver: (VERSIANI, 2014); (NAPOLITANO, 

2014); (CHIRIO, 2012); (MARTINS, 1996) e (GASPARI, 2002); (LIMA, 2018). 
159

 Editada e outorgada pela Junta Militar, sob forma de Emenda Constitucional Nº 1, em 17 de outubro de 

1969, após declarar vacância da presidência da República. Não pretendemos entrar no debate se o texto de 

1969 é apenas uma Emenda, ou um nova Constituição de fato. De qualquer forma, o texto constitucional 

foi completamente alterado e os poderes Executivos ampliados, além disso foi aumentado o prazo máximo 

de Estado de sítio, reduzido o número de deputados federais e estaduais. Acima de tudo, foram incorporados 

os termos do AI-5 e da nova Lei de Segurança Nacional. No dia 21 de outubro daquele ano Médici foi 

“eleito” pelo Congresso Nacional reaberto para esta ocasião. Ver: VERSIANI, 2014; NAPOLITANO, 

2014; CHIRIO, 2012; MARTINS, 1996 e GASPARI, 2002; LIMA, 2018. 
160

 Conhecida como “comunidade de segurança e informações” congregava aparelhos de repressão como: 

CIE, CISA, CENIMAR, DOI, CODI, SNI e DOPS. 
161

 Maud Chirio continua: “No seio dessa minoria de jovens oficiais (provavelmente menos de trezentos) 

que persegue a ‘ameaça comunista” e seu espectro, um número ainda menor tem uma atividade contestatária 

claramente identificada como tal e que inclui distribuição de manifesto e panfletos, sequestros e atentados. 

Contudo, é difícil traçar uma fronteira nítida entre o que é, nas práticas desses atores, da ordem do político 

e o que é da ordem do policial. Suas ações policiais (ataque a grupos e partidos de esquerda, denúncias 

públicas, atos de tortura chegando até o assassinato) são sempre políticas, embora nem sempre de caráter 

contestador. (...) parte importante das pressões políticas exercidas pelos oficiais que desaprovam a linha de 

governo passa pelos canais regulares de comunicação: os relatórios e boletins informativos criticam 

frequentemente as orientações do poder e divulgam falsas informações”. Diferente da “primeira linha dura”, 

este grupo era preocupado em manter o anonimato. Como veremos adiante estes militares contestavam a 

política de “distensão” de Ernesto Geisel (CHIRIO, 2012, p. 177 e 178). 
162

 Ao longo do governo Médici, foram respectivamente: ministro da Fazenda e ministro do Planejamento 

e Desenvolvimento e Gestão. 
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índices de inflação controlados. Embora o agravamento das desigualdades sociais e a 

dependência externa por alta tecnologia e indústria pesada evidenciam as consequências 

negativas do “milagre”, o programa econômico liberou crédito ao consumidor, 

viabilizando o crescimento do consumo de bens de capital não duráveis e duráveis 

nacionais, principalmente para os setores médios da sociedade163. Essa euforia da 

sociedade ainda era acompanhada por uma sistemática veiculação propagandística do 

governo, explorando o Sesquicentenário da Independência em 1972 e a vitória do Brasil 

na Copa do Mundo de 1970. O regime, portanto, além dos meios de repressão, contava 

com relativa popularidade devido aos “êxitos” econômicos produzidos a partir do 

“milagre” e intensificados pelo otimismo da propaganda governamental (VERSIANI, 

2014, p. 51). 

Muito além de uma mera forma de legitimação e de fachada democrática, o regime 

militar preservou algumas instituições civis, a saber: Congresso Nacional, práticas 

eleitorais e o reconhecimento legal do partido de oposição. Conforme pontua Cicero 

Araujo, estas instituições civis serviam ao propósito de oferecer uma “válvula de escape, 

ainda que estreita e muito controlada, para os conflitos internos da alta cúpula e de outras 

entranhas do regime”. Essas instituições eram canais de interlocução e de negociação 

entre militares e lideranças políticas civis (ARAUJO, 2013, p. 345). Esse panorama legal 

garantiu ao partido de oposição “consentida”, o MDB, uma dupla personalidade: 

Com a primeira face, a agremiação tinha de lutar por seus princípios e seu 

programa, os quais exigiam o pleno restabelecimento das liberdades civis e 

políticas e o fim da tutela militar – quer dizer, exigia nada menos que a 

substituição do autoritarismo em vigor por um regime democrático pleno. Com 

a segunda, porém, o partido atuava no sentido de fazer com que as regras o 

beneficiassem, embora a ditadura que as impunha, visasse exatamente ao 

oposto. Contudo, ao reconhecer instituições eleitorais, parlamentares e 

partidárias, o regime inscrevia não só a possibilidade de eleger candidatos 

parlamentares, mas também maiorias oposicionistas nas casas legislativas, 

inclusive no Congresso Nacional (ARAUJO, 2013, p. 339). 

Desta forma, sua condição de partido de oposição “consentida” fazia com que o 

MDB carecesse de legitimidade eleitoral e popular até pelo menos 1974. A resistência 

armada durante o início da década de setenta ocupava este espaço de oposição “legítima” 

contra o regime. Enquanto isso, o MDB abarcava opositores de diferentes matizes (de 

comunistas até conservadores desalojados em disputas locais com outras elites arenistas), 
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 Para mais informações sobre o “milagre econômico” ver: (VERSIANI, 2014); (NAPOLITANO, 2014); 

(SINGER, 1989) 
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além de se encontrar dividido em duas alas, com propostas genéricas para o fim do regime 

autoritário. Como escreve Ozias Neves: 

A questão da necessidade de uma nova constituinte frutificava apenas em 

fragmentos da oposição até o governo Médici, e servia mais como uma das 

várias bandeiras contra a ordem instituída do que como expectativa de 

realização. A questão submergia no discurso parlamentar diante dos 

fechamentos do regime e das diversas estratégias que a oposição parlamentar 

discutia entre si no seu escasso campo de atuação. Esse silenciamento sobre a 

temática da Constituinte foi recorrente nas décadas de 1970 e 1980. Quando a 

conjuntura não parecia apropriada, ela era superada em importância e energia 

por pautas do momento, como a defesa de prerrogativas dos parlamentares, 

reabertura do Congresso, crítica ao Pacote de Abril, fim do AI-05, luta pela 

anistia e, mais adiante, pelas Diretas Já (NEVES, 2017, p. 33). 

Levantado pelo MDB, o pleito Constituinte sofreu ao longo dos anos setenta e 

oitenta diversos adiamentos. O partido agia de maneira pragmática, instrumentalizando a 

bandeira Constituinte para acusar o autoritarismo do regime e vitaminar as campanhas 

eleitorais. A falta de legitimidade aos poucos foi sanada, por meio de ações como as 

campanhas estratégicas de condenação ao regime e como a “anticandidatura” à 

Presidência e Vice-Presidência da República de Ulysses Guimarães e Alexandre Barbosa 

Lima Sobrinho nas eleições indiretas para janeiro de 1974. Os “anticandidatos” tinham 

consciência da improbabilidade de vencerem as eleições indiretas. Contudo, seu 

verdadeiro objetivo era criar fatos políticos, para que gradualmente ganhassem a 

legitimidade enquanto oposição. 

Já no governo de Ernesto Geisel, o MDB começou a colher as primeiras vitórias 

eleitorais, sanando, em certa medida, sua distância com a população a partir de novembro 

de 1974. Deste modo, o partido aos poucos tornou-se símbolo da oposição ao 

autoritarismo militar e, principalmente, reafirmou sua legitimidade no espaço político-

eleitoral como espaço de luta e de mudança possível, ainda que constrangido pelo regime. 

No mesmo sentido, a demanda por uma Constituinte se consagrava como uma pauta 

concreta. No campo militar, Geisel enfrentava a contestação castrense diante do seu 

projeto de “distensão”, especialmente nos setores ligados aos aparelhos de repressão e de 

informações. 

Dentre os contestadores, merecem destaque: o General Agnaldo del Nero, 

membro do DOI de São Paulo (1970-71), do SNI (1971-72) e do CIE a partir de 1976; 

general Milton Tavares de Souza, chefe do CIE de 1969 a 1974, comandou a campanha 

militar contra a guerrilha do PCdoB no Araguaia; José Luiz Coelho Netto assumiu a 

direção da Agência Central do SNI em 1974; general Antônio Bandeira, que participou 

da campanha militar de extermínio contra a guerrilha do Araguaia; e coronel Luiz 
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Helvécio da Silveira Leite, responsável pela contrainformação no CIE. Todos eram de 

alguma forma ligados ao CIE, órgão que respondia diretamente ao Ministério do Exército 

e não à cadeia de comando regular. Por essa razão, o aparelho gozava de autonomia em 

relação aos procedimentos legais, além de abrigar artífices mais fanáticos da repressão. 

Ademais, vale destacar o general Adyr Fiúza de Castro, comandante do CODI do Rio de 

Janeiro e membro do círculo do general Costa e Silva. 

Este oficial era próximo do então ministro do Exército Sylvio Frota, quem 

procurava articular uma candidatura presidencial com apoio destes militares dissidentes 

e de setores da reserva164. A contestação militar contra Geisel não se centrava apenas 

contra o projeto de “distensão”, mas no problema crônico sobre a definição sucessória 

para a presidência da República. Como pontua João Roberto Martins Filho, o processo 

sucessório revelava-se fundamental na definição da dinâmica das crises políticas do 

regime. A escolha sucessória era responsável pela polarização das diferentes facções 

dentro das Forças Armadas, sendo, por isso, um dos elementos permanentes de crise 

política no pós-64 brasileiro (MARTINS, 1996, p. 71). Neste quadro, a indicação do então 

general-de-divisão Figueiredo no final do ano de 1977 inquietou a caserna. 

Simbolicamente, na visão militar, o general não possuía qualificação para a presidência 

por não ocupar o topo da hierarquia castrense. Ernesto Geisel reconheceu que a questão 

hierárquica fragilizava sua indicação: 

Esse foi um problema em que fui praticamente vencido. Vinham a mim e 

diziam: “O Figueiredo tem que ser promovido a general-de-exército”. Ele era 

 
164

 O general Sylvio Frota assumiu o cargo do Ministério do Exército após a morte de Dale Coutinho. 

Integrante do corpo permanente da ESG, o militar também ocupou cargos e comando que o tornaram 

próximo da comunidade de informações e de repressão, entre eles o prestigiado I Exército. Como forma de 

demarcar seu afastamento progressivo com Geisel, enquanto ministro reuniu o ACE com uma frequência 

muito maior do que os outros ministros, em torno de dezenove vezes entre 1974-75. O incômodo maior se 

deu quando Frota, contrariando Geisel, defendeu publicamente a ação dos órgãos de repressão, acusando a 

mídia de “calúnias”. Maud Chirio continua: As tensões só vêm à tona por ocasião da morte de Vladimir 

Herzog e de Manoel Fiel Filho. (...) Quando Geisel exonera, meses mais tarde, o general Ednardo d’Ávila 

Mello do comando do II Exército e o coronel Confúcio Danton de Paulo Avelino da direção do CIE, Frota 

reúne novamente o Alto-Comando a fim de discutir a decisão presidencial” (CHIRIO, 2012, p. 199). 

Embora a reunião não tenha ocorrido, Frota afrontava diretamente a hierarquia institucional (e militar 

simbolicamente). Em 1977 Frota radicalizou sua campanha aproximando-se de grupos parlamentares (os 

“frotistas”) e contando com apoio aberto de generais da reserva como Odílio Denis e Jayme Portella de 

Mello, além do almirante Rademaker. Em depoimento, Geisel afirmou que Frota articulava um dispositivo 

militar próprio, mantendo sempre dois generais no comando da tropa do Rio de Janeiro, o general Mário 

O’Reilly de Sousa (comandante da infantaria de Petrópolis) e o comandante da Vila Militar, José Luís 

Coelho Neto (D’ARAUJO; CASTRO, 1997, p. 373). Geisel, junto com o chefe do Gabinete Militar, Hugo 

Abreu, articulam um dispositivo militar para então demitir o ministro (a maior preocupação eram as bases 

militares do Rio de Janeiro e de Brasília). A demissão do ministro ocorreu em pleno feriado do dia 12 de 

outubro de 1977, quando as tropas estariam desmobilizadas, e com os generais do ACE já de sobreaviso. 

Tão radical quanto Frota, o general Bethlem foi encarregado para o ministério, sem pretensões eleitorais e 

desbaratando assim a direita radical. Para mais informações sobre o “Caso Frota” ver: (CHIRIO, 2012); 

(GASPARI, 2002); (GASPARI, 2012); (NAPOLITANO, 2014). 
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general-de-divisão, e havia alguns mais antigos do que ele. (...)Um dia vieram 

ameaçar: se o Figueiredo não for promovido a general-de-exército, para ter 

ascendência sobre os outros, ele não quer ser candidato. Manobraram no Alto 

Comando, e ele veio na cabeça da lista. Foi promovido. Eu achava isso 

irrelevante, mas me rendi (D’ARAUJO; CASTRO, 1997, p. 190).  

A reação contra a imposição da candidatura do general três-estrelas não demorou. 

No dia 29 de dezembro de 1977, o coronel R/1 Iese Rego Alves Neves ventilava 

alternativas para a sucessão, enquanto o general Hugo Abreu pediu demissão da chefia 

da Casa Militar por motivo confesso de discordar quanto à sucessão. A crise sucessória 

levou a uma improvável aliança: estes oficiais que integravam os campos mais radicais 

militares, a “linha dura”, associaram-se à oposição civil institucionalizada, o MDB. O 

respeitado general-de-Exército Euler Bentes Monteiro165, ex-membro do ACE, articulava 

com os senadores do MDB, Roberto Saturnino e Paulo Brossard, uma candidatura para 

presidência da República (GASPARI, 2016, p.98). Seu trunfo começava pelo “mérito” da 

patente, deixando subentendido que o adversário havia sido beneficiado por questões 

políticas. Algumas historiografias confundem o círculo militar de Ernesto Geisel como 

mais “liberal” e “moderado”. Contudo, Maud Chirio registrou que a “linha dura” dos anos 

setenta se mostrava mais democrática do que os militares “moderados”: 

O jogo político que se organiza em torno da cadeira presidencial escapa então 

à dicotomia moderados/”linha dura”: a oposição ao poder militar segue uma 

linha mais democrática e liberal do que este, ainda que se cristalize em torno 

de um candidato ajustado ao perfil exigido pela praxe do regime, isto é, um 

general de quatro estrelas (CHIRIO, 2012, p. 207).  

 Conhecido como o “general do MDB”, a derrota do general Euler Bentes 

geralmente é tratada pela historiografia como uma derrota humilhante do partido, 

ignorando a discórdia castrense em tela166. Para algumas facções militares, o regime se 

encontrava desacreditado, em razão do monopólio do aparato estatal por um punhado de 

generais e tecnocratas (CHIRIO, 2012, p. 208).  Apesar de algumas escaramuças entre o 

general Bentes Monteiro e o senador Magalhães Pinto (quem desistiu da sua candidatura 

 
165

 Em 1950, enquanto major, Euler Bentes foi listado pelo general Estillac Leal em uma lista de militares 

nacionalistas. Apesar de uma postura anticomunista radical, foi legalista na ocasião do golpe de 1964. 

Escapando da onda punitiva que veio a seguir contra os militares legalista, Euler Bentes foi nomeado em 

1967 para a direção da Sudene, foi amigo dos irmãos Geisel, o que garantiu sua quarta estrela enquanto 

general em 1974. No ACE ocupou a chefia dos Departamentos dos Serviços do Exército e do Material de 

Guerra. Para mais informações ver: (CHIRIO, 2012, p. 219); (GASPARI, 2016, p.98). 
166

 Maud Chirio afirma ainda que a derrota de Euler Bentes Monteiro no escrutínio eleitoral de 1978 foi 

menor do que as “anticandidaturas” de 1974. Enquanto em 1974 mais de 84% dos votos do Colégio 

Eleitoral foram para Geisel, Figueiredo contou com apenas 61%. Esta diminuição na margem de votos do 

candidato oficial do governo pode ser explicada pelo aumento da bancada do MDB nas eleições de 1974. 
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como vice)167, o MDB incorporou o discurso militar dissidente com as declarações do 

general Euler Bentes Monteiro, segundo Maud Chirio, francamente democráticas 

(CHIRIO, 2012, p. 223). Em campanha presidencial de 1978 o candidato-general Euler 

Bentes Monteiro defendia uma democratização efetiva, acompanhada por uma anistia 

política, fim da legislação de exceção e, seguindo a agenda do MDB, uma convocação de 

uma Constituinte eleita pelo voto universal, direto e secreto. Apesar do entusiasmo dos 

militares dissidentes repercutirem a candidatura do “general do MDB”, no campo militar, 

as punições que sofreram e os rígidos códigos de conduta da caserna neutralizaram a 

campanha168. 

Em 1979, com a liberação do pluripartidarismo pela nova Lei Orgânica dos 

Partidos, deputados e senadores lançaram o “Manifesto dos fundadores do PMDB”, tendo 

entre as bandeiras principais a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A 

partir de então, o partido passa a promover atos, editar publicações e realizar seminários 

sobre a Constituinte nos quadros partidários e em vários setores da sociedade (ROCHA, 

2013, p. 40)169. Como Ozias Paese Neves registrou, as instituições civis não estavam 

apenas preocupadas em reformular os quadros institucionais-legais, mas em tentar levar 

essa preocupação didaticamente à população, seja por meio de manuais, cordéis, e mais 

adiante, cartilhas (NEVES, 2016, p. 41). 

Se diferentes facções militares dissidentes cogitavam compor alianças com a 

oposição institucional, evocando inclusive a necessidade de uma nova Constituinte, o 

mesmo não se dava com os diferentes movimentos sociais que surgiam na década de 

setenta. Como constatou Ozias Paese Neves a: 

mobilização social dos anos 1970 valorizava as experiências populares e a 

ampliação do espaço de sociabilidade em que o caráter de classe cede lugar à 

configuração social em forma de um mosaico em que atuam classe, 

comunidade de base, comunidade de favelados, vila etc (NEVES, 2017, p. 54). 

 
167

 Criada por Magalhães Pinto em 1977, a Frente Nacional de Redemocratização (FNR) reunia 

emedebistas e dissidentes da Arena insatisfeitos com a candidatura oficial do general João Figueiredo. A 

princípio o próprio senador pretendia se candidatar ao pleito eleitoral para presidência, mas abriu mão da 

sua candidatura para formação da chapa Bentes e Brossard (VERSIANI, 2014, p. 73). 
168

 Dois grupos militares articulavam no campo militar a candidatura do general Euler Bentes Monteiro: o 

círculo de Hugo Abreu (conhecido como grupo “nativista”) e o grupo ligado a Francisco Boaventura 

(“frotistas” que apoiavam o ex-ministro do Exército Sylvio Frota). Conspiradores históricos que 

reivindicavam o título de “linha dura” (CHIRIO, 2012, p. 225). 
169

 Em 1977 o MDB editou o Manual da Constituinte sob supervisão de Ulysses Guimarães. Foram 

confeccionados cerca de 100 mil exemplares, com 91 páginas. Ao tema da Constituinte eram associados a 

questão da anistia e do fim da legislação autoritária. Estratégias parecidas foram adotadas, como o Cordel 

da Constituinte, editado em Pernambuco por Djalma M. Câmara. Para mais informações ver: (NEVES, 

2016, p. 41); (VERSIANI, 2014, p. 69). 
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Como sustenta o autor, a questão da Constituinte possuía uma face de caráter 

político e jurídico, distante destas mobilizações populares. A constituinte não se 

encontrava como uma prioridade no seu horizonte de expectativas, sendo, em algumas 

ocasiões, motivo de desconfiança e ceticismo (NEVES, 2017, p. 55). Contudo, foram as 

lutas da ampla mobilização social do final dos anos setenta e começo dos anos oitenta, 

passando pela campanha da anistia e pelas diretas já, que viabilizaram a ascensão de um 

governo de conciliação (por mais que fosse eleito indiretamente) comprometido com a 

convocação da Assembleia Nacional Constituinte (VERSIANI, 2014, p. 90). 

2.2. A Lei de Anistia e os militares não anistiados (1979-85) 

A pauta da anistia esteve presente desde o início da repressão política do regime 

militar, sendo ela defendida por personalidades de destaque no cenário político como 

marechal Pery Bevilaqua170, atingido pelo AI-5, o jornalista Carlos Heitor Cony e o 

escritor católico Alceu Amoroso Lima. A partir do final da década de setenta, a campanha 

se inseriu em um ciclo maior de confrontos de movimentos sociais de oposição contra o 

regime, congregando diversos setores da sociedade e se integrando junto a outras 

bandeiras para o fim do regime autoritário. 

Com um discurso conciliador da “família nacional” e pelo esquecimento, em 1975 

foi criado o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA) por Therezinha Zerbine junto a 

outras nove mulheres171. Quatro delas eram parentes de oficiais cassados pela ditadura 

(OLIVEIRA, 2015, p. 17). A associação contou com apoio da ABI e da OAB, o que 

explica em parte a participação dos advogados na mobilização pela anistia172. As 

militantes também ganharam destaque ao entregar uma carta da associação para então 

primeira-dama dos EUA, Rosalyn Carter. Embora fosse distante de movimentos sociais, 

 
170

 Marechal Pery Bevilaqua foi militar anticomunista e adversário do sindicalismo em 1964. Após o golpe 

denunciou práticas de tortura sobre os prisioneiros políticos. Foi afastado da tropa, assumindo uma cadeira 

no Supremo Tribunal Militar, onde criou atritos com o General Olímpio Mourão Filho. Concedia habeas 

corpus para presos e perseguidos, dentre eles os professores Florestan Fernandes e Fernando Henrique 

Cardoso, além de estudantes universitários (GASPARI, 2016, p.86). Sob medida exemplar do AI-5, foi 

cassado em janeiro de 1969 (CHIRIO, 2012, p. 136). Em 1978, mesmo não integrando o CBA, participou 

da campanha pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita. 
171

 Para ver a fundação da entidade de luta pela anistia ver: NAPOLITANO, 2014, p. 297; GASPARI, 

2016, p. 85; OLIVEIRA, 2015, p.16. 
172

 A ABI sediou uma das primeiras conferências do MFPA, enquanto a OAB em sua VII Conferência 

Nacional colocava a anistia como uma decorrência da Declaração Universal dos Direitos do Homem da 

qual o Brasil, como membro da ONU, era signatário. A associação também apelou pela tradição do 

instrumento jurídico da anistia e sua utilização no Brasil (OLIVEIRA, 2015, p. 19). 
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a associação ocupava espaços privilegiados173, empregando um discurso de esquecimento 

e perdão para a união nacional, apesar de algumas divergências internas (OLIVEIRA, 

2015, p. 30). 

A campanha pela anistia não se restringia ao território nacional, mas exilados 

políticos brasileiros também se mobilizavam em outros países. Cerca de trinta comitês 

foram formados no exterior entre os anos de 1975 e 1979, entre eles: o Comitê pró 

Amnistia Geral no Brasil (CAB), organizado em Portugal; Comitê Brasileiro pela Anistia 

(CBA) de Paris; o CBA de Lund-Malmö (Suécia); além de outros que participaram da 

Conferência de Roma no final de julho de 1979 (OLIVEIRA, 2015, p. 36). Estes comitês 

procuravam desgastar a imagem do regime militar no plano internacional, aproveitando 

a repercussão internacional das críticas do governo Carter às violações dos direitos 

humanos no Brasil (NAPOLITANO, 2014, p. 253). 

O tema da anistia só ganhou força e se popularizou de fato com a fundação dos 

Comitês Brasileiro pela Anistia (CBAs) em fevereiro de 1978, articulando a bandeira com 

a democratização geral da sociedade (NAPOLITANO, 2014, p. 297). Sob a provocativa 

bandeira “Anistia Ampla, Geral e Irrestrita”, a palavra de ordem articula diversos 

interesses, congregando, deste modo, ex-prisioneiros políticos, familiares de 

desaparecidos, militantes de partidos considerados ilegais, membros do MDB e 

participantes de movimentos sociais (OLIVEIRA, 2015, p. 43). No sentido oposto de 

Therezinha Zerbine, os familiares de prisioneiros políticos e desaparecidos nos CBAs 

enfatizavam uma rememoração dos opositores da ditadura. A campanha englobava, 

portanto, a apuração dos crimes cometidos pelos militares ao longo do regime, como 

torturas, assassinatos e informações sobre desaparecidos. 

Os militares cassados ao longo do regime de 1964 se encontravam dentro deste 

guarda-chuva que foi a campanha pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita em 1979. 

Integrante da CNV, Paulo Cunha trouxe interessantes levantamentos sobre a repressão 

contra militares das Forças Armadas: foram cerca de 6.591 militares perseguidos174 pelo 

 
173

 Sete conferências em universidades, cinco atividades em associações de profissionais liberais e apenas 

uma atividade em sindicato. Lucas Monteiro de Oliveira explica: “A ausência da líder do MFPA dos 

espaços de organização dos trabalhadores pode ser atribuída a perspectivas diferenciadas de oposição à 

ditadura, pois os diferentes grupos sociais haviam sentido os efeitos da DSN de maneiras diferentes, por 

isso suas agendas de mobilização não necessariamente confluíam”. Quando Therezinha Zerbine se dirigia 

a mulheres de classes mais pobres: “considera a mulher de camadas sociais mais pobres como incapaz de 

mobilizar-se por temas políticos”. 
174

 No conceito empregado pela CNV: atingidos por cassações, reformas aposentadorias e demissões do 

serviço público por atos discricionários. 
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regime militar aberto pelo golpe de 1964. Se somarmos a este número os cerca de mil 

militares alvo de perseguições entre 1952 e 1964, temos como resultado um todo de 7.591 

militares perseguidos nesse período ampliado. Destes, pelo menos 27 militares foram 

assassinados pelo regime: 

Ainda 10 militantes mortos cuja origem era militar, em que pese, já não 

estivessem mais na ativa. Há uma triste constatação: diferente de 1935, quando 

houve uma forte repressão sobre os praças, e os oficiais respeitados em suas 

patentes; em 1964, muitos oficiais foram presos e torturados. Por fim, uns 

elegeram o caminho do exílio, e os dados levantados pela CNV/PNUD indicam 

que havia 278 militares, quase 10% do total dos exilados em 1979 (CUNHA, 

2018, p. 42).  

Segundo dados levantados pelo (CNV vol. 2, 2014, p. 41) com base no SNI, destes 

278 militares exilados, dez eram oficiais e vinte eram praças do Exército, enquanto a 

maioria dos exilados provinha da marinha (cerca de 204 praças). Neste cômputo, a maior 

punição/cassação da história militar do Brasil foi em decorrência do Ato Institucional nº 

1 decretado pelo presidente “liberal” Castelo Branco, atingindo cerca de 980 militares 

(das três forças). Em seguida, decretado pelo mesmo presidente-general, o Ato 

Institucional nº 2 atingiu 35 militares. Finalmente, decretado por Costa e Silva, o então 

famigerado Ato Institucional nº 5 atingiu 297 militares175. Considerando apenas os “Atos 

Institucionais”, 1312 militares foram punidos. Como registra Paulo Cunha (CUNHA, 

2018, p. 42), se compararmos proporcionalmente às demais categorias sociais atingidas 

pela repressão, os militares foram os mais atingidos pela perseguição política (como o 

próprio Relatório Brasil Nunca Mais registrou). 

Os expurgos e sanções militares tinham como objetivo fundamental garantir a 

coesão e a identidade militar. Deste modo, tanto grupos à esquerda, quanto à direita foram 

atingidos pelos atos arbitrários, com vistas a neutralizar a politização no interior da 

caserna. A primeira onda de sanções atingiu, sobretudo, militares legalistas e ligados ao 

governo deposto. Além de ser uma punição formal e financeira, era uma punição moral:  

(...) esses militares legalistas, que se tornariam militares cassados a partir de 

então, entregaram seus postos, suas fardas e suas armas, sendo presos, 

eliminados das fileiras das Forças Armadas, despojados de suas medalhas e 

condecorações (MACHADO, 2006, p.82). 

Oficiais militares notórios foram alvo da primeira onda repressora que se seguiu 

ao golpe, a saber: marechal Osvino Ferreira Alves (comandante do I Exército em 1961 

até 1963, nomeado em janeiro para a presidência da Petrobras); Argemiro Assis Brasil 

 
175

 Foram 11 militares de altas patentes, 117 de médias patentes e 169 subalternos (MACHADO, 2006, p. 

82). 
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(chefe da Casa Militar do governo Goulart); Jair Dantas Ribeiro (ministro da Guerra do 

governo Goulart); general Nelson Werneck Sodré (na reserva desde 1962, ligado ao PCB, 

foi proibido de lecionar); Euryale de Jesus Zerbine176 (comandante da Infantaria 

Divisionária do II Exército); e o almirante Cândido Aragão,  quem sofreu sessões de 

tortura ao ser preso logo após o golpe de 1964. 

A onda repressora atingiu principalmente o corpo de suboficiais das três armas. 

Quatrocentos fuzileiros navais foram expulsos, processados e condenados, cumprindo 

pena em presídios políticos, após o golpe. Outros 963 foram licenciados ex officio por 

terem participado da assembleia na sede do Sindicato dos Metalúrgicos177 (FERREIRA; 

GOMES, 2014, p. 387). Muitos destes suboficiais da marinha eram compostos por 

nordestinos, oriundo de classes mais baixas, que encaravam o ingresso na Marinha como 

uma possibilidade de ascensão social. Sargentos e praças da Aeronáutica também foram 

alvo de punições devido a mobilizações políticas durante o governo Goulart178, ficando 

por isso desamparados social e economicamente. Já alguns oficiais contavam com apoio 

jurídico e familiar.  De uma maneira geral, o regime autoritário de 1964 buscou eliminar 

das fileiras militares todos aqueles que estivessem ligados ao governo anterior, partidos 

considerados comunistas ou simpatizantes de movimentos sociais da Quarta República 

(MACHADO, 2008, p. 84-85). 

Poucos militares nacionalistas e da esquerda optaram por se juntar aos grupos da 

resistência armada contra o regime autoritário, mesmo depois de 1968 quando sua 

presença foi mais ostensiva. Segundo dados do CNV, menos de 3% dos militares optaram 

pela luta armada, sendo a maioria de praças que já estavam mobilizados no período pré-

 
176

 Marido de Therezinha Zerbine. 
177

 No apagar das luzes do governo Goulart, o episódio aconteceu no dia 25 de março de 1964 na sede do 

Sindicato dos Metalúrgicos da Guanabara, onde cerca de dois mil marinheiros e fuzileiros navais se 

encontravam em greve. Dentre as reivindicações estavam: direito para casar-se, autorização para andar na 

rua sem estarem uniformizados, e reajuste salarial. O então Ministro da Marinha, Sílvio Mota, foi 

surpreendido quando tropa de fuzileiros navais enviada para conter a greve aderiu ao movimento. No 

mesmo momento no Arsenal da Marinha cerca de oitenta marinheiros abandonaram os navios e seguiram 

para o Sindicato. Diante da recusa de maior rigor das punições contra os rebelados, o ministro pediu 

demissão, assumindo no seu lugar o almirante Paulo Márcio Rodrigues. Em acordo com Goulart, os 

marinheiros rebelados se entregariam ao I Batalhão de Guardas do Exército. Em contrapartida, o almirante 

Aragão foi confirmado no posto de Comandante do Corpo de Fuzileiros Navais (FERREIRA; GOMES, 

2014, p. 315-325). 
178

 Sob slogan “Sargento também é Povo”, o movimento dos suboficiais durante o governo Goulart 

reivindicava reconhecimento político, principalmente, diante da eleição de alguns pares à Câmara dos 

Deputados. A contestação militar levou ao episódio conhecido como “A Revolta dos Sargentos” em 

setembro de 1963, quando cerca de seiscentos suboficiais das três forças cortaram as comunicações de 

Brasília, além de prender oficiais na base aérea de Brasília, junto com o ministro do STF Vitor Nunes Leal. 

O movimento foi desbaratado por tropas do Exército 12 horas depois. 
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64. Se o primeiro expurgo pós-golpe civil-militar de 1964 se concentrou naqueles 

militares nacionalistas e simpatizantes de movimentos sociais e da esquerda, o AI-5 levou 

a uma nova onda de expurgo de militares dissidentes/contestadores do regime, a maioria 

do espectro político conservador, contando com expoentes da “linha dura”. Em janeiro 

de 1969, como medida excepcional e exemplar, o general Pery Constant Bevilaqua foi o 

primeiro militar atingido pelo AI-5, compelido à reforma. Em seguida, o capitão Lamarca 

foi expulso da corporação por integrar a VPR, por ter desertado e por ter roubado armas 

e munições do 4º Regimento de Infantaria baseado em Quitaúna (Osasco-SP). Em maio 

daquele ano, foi a vez do prestigiado coronel da “linha dura” Francisco Boaventura 

Cavalcanti Júnior179, acusado por insubordinação hierárquica e por supostamente ter 

conspirado em favor de Carlos Lacerda para derrubar Costa e Silva. O “caso Boaventura” 

levou à irritação da caserna, não necessariamente pela punição em si do coronel, mas pelo 

emprego do Ato que supostamente era dedicado a “inimigos da Revolução” (CHIRIO, 

2012, p. 138). 

Apesar destes levantamentos, são poucas as informações sobre a atuação dos 

militares cassados antes da promulgação da Lei de Anistia de 1979. Isso pode ser 

explicado, em parte, pela participação não organizada destes militares na campanha pela 

Anistia, reunindo-se em pequenos grupos e espalhados pelo país (MACHADO, 2006, p. 

85). Apenas se destacou Pery Constant Bevilaqua, quem se aproximou de Therezinha 

Zerbine defendendo uma anistia como meio para reconciliação e pacificação 

(OLIVEIRA, 2015, p. 24). 

A campanha pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita ganhou as ruas em 1979. Em 

contrapartida, o governo enviou para o Congresso Nacional seu projeto em junho daquele 

ano. Sob uma margem apertada de votos, a proposta do governo de uma anistia bilateral 

e parcial foi aprovada, por 206 votos da Arena contra 201 votos do MDB. A tese vitoriosa 

foi a anistia limitada, baseada no esquecimento para a construção de uma unidade 

nacional. Deste modo, além de excluir da anistia aqueles que participaram da luta armada 

contra o regime – por terem cometido, supostamente, “crimes de sangue” –, o primeiro 

parágrafo da Lei 6.683/79 facultou a anistia para aqueles que, entre 2 de setembro de 1961 
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 Coronel Francisco Boaventura Cavalcanti Júnior, oficial de artilharia e paraquedista. Como sugeriu 

Maud Chirio, o perfil do oficial desmente a imagem tradicional de homens da “linha dura” como um 

negativo dos “generais castelistas”. Integrou a FEB como tenente, conquistou a medalha Marechal Hermes 

de três louros, primeiro colocado na EsAo e na ECEME. O general também cumpriu missões no exterior, 

chegando a ocupar posto de conselheiro na ONU especialista em América Latina. Em 1962 foi aluno da 

ESG e conspirou contra o governo Goulart. Era reconhecido por parte da sua geração, considerado ídolo, 

como “brilhante intelectual” (CHIRIO, 2012, p. 59). 
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e 15 de agosto de 1979, houvessem perdido seus direitos políticos ou incorrido em crimes 

eleitores e em crimes políticos, inserindo-se aqui o polêmico trecho “crimes conexos”180. 

Com base no esquecimento, agora positivado, a anistia impedia qualquer apuração e 

investigação dos crimes de tortura e assassinato praticados por agentes de segurança do 

governo181. A Lei de Anistia de 1979, que não passava de uma autoanistia, não encerrou 

o problema. Contudo, a luta pela justiça acabou ficando restrita aos familiares dos mortos 

e desaparecidos. 

Embora sem alguma forma de organização consistente, os militares cassados 

procuravam também participar do debate sobre a anistia. Logo após o envio da proposta 

do governo ao Congresso Nacional, o jornal FSP do dia 17 de junho de 1979 publicou o 

posicionamento182 de alguns militares, que segundo o próprio jornal eram oficiais 

superiores afastados desde o golpe civil-militar de 1964, que não se identificaram. O 

artigo acusa a tentativa de instrumentalização da anistia pelo regime, principalmente ao 

propor a anistia àqueles agentes de segurança do governo. Na mesma página do FSP, 

consta o depoimento do general Luís Tavares da Cunha Mello, comandante no momento 

do golpe da então Infantaria Divisionária da 1ª Divisão de Infantaria. O general colocou 

suas tropas na tentativa de deter a coluna que marchava de Minas Gerais para o Rio de 

Janeiro. O general defendia uma anistia baseada no esquecimento: 

Anistia é aspiração nacional porque anistia é esquecimento. O povo brasileiro 

anseia veementemente por ela. Quer e precisa esquecer este período 

obscurantista da nossa História pátria. Procura e quer o fim da desarmonia 

entre irmãos e a volta ao regime de paz democrática que só uma anistia bem 

estruturada pode proporcionar183. 

O oficial ressalta a necessidade de esquecimento para a união nacional, como 

etapa fundamental para o retorno à democracia. No mesmo depoimento o general também 

 
180

 “Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 

1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que 

tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 

vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos 

dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados 

com crimes políticos ou praticados por motivação política. 

§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de 

terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal.” http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm 

(último acesso: 12/02/2020). 
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 “A Lei nº 6.683 era basicamente o projeto do governo. Já no seu primeiro artigo anunciava a anistia aos 

crimes políticos e a polêmica conectividade destes ‘crimes’, estendendo a anistia aos crimes correlatos. Em 

bom português, isso significava a possibilidade legal de anistiar torturadores e assassinos a serviço das 

forças de segurança” (NAPOLITANO, 2014, p. 299). 
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 O artigo foi encontrado pela pesquisadora Flávia Burlamaqui Machado (MACHADO, 2004, p. 86). 
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 “Para vítimas e algozes, ou não se conceda nada”. Folha de São Paulo, 17 de junho de 1979. p. 7. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm
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acusa a instrumentalização da anistia e, principalmente, a tentativa do governo em torná-

la parcial: 

Não uma anistia beneficiando uns e afastando outros, não uma anistia mutilada 

que favoreça aqueles que sofreram e se conformaram, deixando de fora os que, 

inconformados, lutaram de todas as formas pela volta a liberdade 

democrática184. 

O general Luís Tavares de Mello defende a Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, e de 

maneira particular compreende que ela deva ser bilateral. O general revela, em certa 

medida, as diferentes leituras e compreensões sobre a anistia. Por outro lado, no campo 

dos militares suboficiais e da oficialidade média prevalecia outra percepção sobre a 

anistia, como revela Flávia Burlamaqui Machado ao entrevistar o capitão-tenente 

Fernando Santa Rosa e o segundo-tenente Luiz Carlos Moreira. Como depõem, os 

militares já deixavam claras suas críticas ao tipo de anistia que o governo pretendia 

conceder. Além disso, no documento “Dos militares cassados à nação brasileira” 

denunciava-se que o governo visava “anistiar ampla, geral e irrestritamente só aos 

torturadores e terroristas oficiais”. Entre as reivindicações destes militares estava o 

retorno dos cassados à ativa, com direito às promoções e aos cursos a que teriam direito 

para serem recolocados nos “lugares onde deveriam estar” caso não tivessem sido 

atingidos”; o condicionamento à existência de vagas na administração pública para o 

retorno e a criação de comissões que representariam, na opinião dos cassados, novos 

tribunais de exceção que os submeteriam a novos julgamentos (apud, MACHADO, 2006, 

p.87-88)185.  

Os militares cassados produziram um conjunto de documentos que foram levados 

aos parlamentares. Segundo Flávia Machado, os suboficiais baseavam-se em anistias 

anteriormente concedidas no Brasil, que foram amplas e reintegraram os militares nas 

carreiras, não contendo as restrições presentes no projeto de Figueiredo. Apesar de não 

organizados, estes militares já se mostravam dispostos na luta e na criação de fatos 

políticos, como ocorreu no 70º aniversário do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 

julho de 1979. Com a presença do presidente, junto a outras importantes figuras políticas, 

o tenente Luiz Carlos interveio com um pronunciamento no intervalo do espetáculo 

(MACHADO, 2006, p. 90). 
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 Folha de São Paulo, 17 de junho de 1979. p. 07. 
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 Segundo Flávia Burlamaqui Machado, participaram dessa movimentação, além dos militares 

entrevistados: tenente Ribamar Torreão, segundo-tenente Bolívar Marinho, tenente coronel Kardec Lemme, 

primeiro tenente Roberto Julião Baeri Peixoto, primeiro-tenente Justino Lopes da Silva, e o capitão-tenente 

Miguel Camolez (MACHADO, 2004, p.88). 
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A Lei de Anistia de 1979 concedia apenas o direito para os militares cassados, por 

meio de requerimento, o retorno para os postos que estavam no momento da cassação, 

contando o tempo de serviço para fins de aposentadoria. Como se não bastasse, a rigor, a 

lei só atingiu oficiais militares que foram atingidos diretamente pelos atos institucionais 

ou complementares (MACHADO, 2006, p. 93). A análise de Paulo Cunha sobre as 

anistias militares que ocorreram no Brasil parece se confirmar: “as anistias entre os 

militares foram socialmente limitadas, mas com o levante de 1935, passariam a ser 

também ideologicamente norteadas” (CUNHA, 2018, p. 30). 

Os militares cassados, agora também na condição de não-anistiados, não 

desistiram da sua vontade por justiça após a promulgação da Lei de Anistia de 1979, 

chegando à conclusão que era preciso se organizar para a luta pela ampliação da anistia. 

No dia 18 de setembro de 1980, com a presença de 36 oficiais cassados, foi fundada a 

Associação dos Militares Cassados (AMIC), presidida pelo almirante Paulo Mário, que 

procurou apoio de entidades civis como ABI e OAB e de parlamentares. A luta pela 

ampliação da anistia era vista também como uma forma de efetivar um verdadeiro Estado 

democrático. Vale destacar que os oficiais desta associação votaram pela congregação 

apenas de oficiais, excluindo suboficiais. Como registrou Flávia Machado, inicialmente 

os tenentes e capitães eram mais ativos na mobilização pela anistia, uma vez que teriam 

ainda uma carreira para seguir dentro das Forças Armadas. Os oficiais mais graduados, 

por outro lado, quando cassados já se encontravam no final da carreira, por isso só 

aderindo ao movimento mais tardiamente. 

A AMIC contou com apoio de parlamentares no Congresso Nacional, como o 

deputado Paulo Torres (PP-RJ), quem apresentou uma emenda assegurando aos militares 

uma reintegração e a reversão ao serviço ativo com todos os direitos e vantagens 

(MACHADO, 2004, p. 96). O mesmo deputado no ano de 1980 fazia pronunciamentos 

em defesa dos militares não anistiados, inclusive, acusando o descumprimento da lei de 

anistia que havia sido promulgada. Outro argumento do grupo em defesa de suas 

reivindicações eram exemplos históricos de outras anistias, que resultaram na reversão ao 

serviço ativo e com indenizações, caso dos militares conspiradores que se envolveram 
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nos episódios de Jacareacanga186 e Aragarças187.  Outro exemplo histórico comum entre 

aqueles que defendiam uma anistia ampla, foi o caso do pai do presidente-general 

Figueiredo, o general Euclydes Figueiredo, quem participou da revolta paulista de 1932. 

Mesmo derrotado, foi anistiado e posteriormente promovido (MACHADO, 2004, p.98). 

Em 1981, a AMIC conquistou sua primeira vitória, quando o capitão-tenente José 

Miguel Camolez foi reintegrado através de mandado de segurança no Tribunal Federal 

de Recursos. Esta foi a primeira decisão judicial revertendo à ativa um militar que teve 

seu pedido administrativo rejeitado pelo ministro da Marinha, Maximiano Fonseca. O 

oficial da Marinha havia sido preso na Bahia em abril de 1973, tendo sido submetido a 

tortura pela CENIMAR (MACHADO, 2006, p. 98). 

Em 1983, um grupo de oficiais cassados ligados ao Partido Comunista Brasileiro 

(PCB), sob liderança do brigadeiro Francisco Teixeira, se juntaram à AMIC. Antes 

desmotivados, após assistirem ao crescimento da mobilização militar pela ampliação da 

anistia, estes oficiais ligados à esquerda resolveram aderir ao movimento. Após essa 

integração, a associação muda de nome para Associação Democrática e Nacionalista dos 

Militares (ADNAM). O grupo incorpora discussões políticas, passando a organizar 

seminários nas discussões internas, estendendo a luta política para além da anistia, com 

reuniões realizadas na sede da ABI (MACHADO, 2006, p.99). Esta associação acabou 

por se destacar na mobilização pela ampliação da anistia na década de oitenta. Contudo, 

outras se fizeram presentes no cenário político brasileiro: Unidade de Mobilização de 

Nacional pela Anistia (UMNA); Associação de Militares Anistiados e Anistiandos das 

Forças Armadas do Brasil (AMAFABRA); Entidade Nacional dos Civis e Militares 

Aposentados da Reserva (ACIMAR); entre outras agremiações. 
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 Dias após a posse de Juscelino Kubitschek, em fevereiro de 1956 oficiais da Aeronáutica se rebelaram 

e roubaram um avião na Base Aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Os rebelados seguiram para a base da 

Força Aérea Brasileira de Jacareacanga, no sul do Pará. Os oficiais eram motivados por um forte 

antigetulismo que se enraizou na Aeronáutica desde o atentado da Tonelero em agosto de 1954 (ocorrido a 

mando de Gregório Fortunato, segurança e motorista de Vargas que pretendia matar Carlos Lacerda, mas 

o atentado resultou na morte do major da força aérea Rubens Vaz). A vitória de Kubitschek sobre o 

Brigadeiro Eduardo Gomes agravou ainda mais o anti-getulismo daqueles oficiais. Tropas foram enviadas 

para conterem a revolta dos oficiais da Aeronáutica em Jacareacanga, entretanto, aderiram ao movimento 

que só vinte dias depois foi debelado por forças leais ao governo (FICO, 2015, p. 39). 
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 No final de 1959, começou uma nova rebelião militar chefiada pelo tenente-coronel da Aeronáutica 

João Paulo Moreira Burnier (futuro “linha dura” do regime militar). Os militares rebelados acusavam o 

governo de corrupção e “infiltração” comunista. Três aviões militares partiram do Rio de Janeiro, outro 

seguiu de Belo Horizonte e um terceiro, um avião comercial da Panair, interceptado em pleno voo pelo 

tenente-brigadeiro Paulo Vitor é o primeiro caso de sequestro de avião que se tem notícia. Todos rumaram 

para a base aérea de Aragarças, em Goiás (FICO, 2015, p. 40). O tenente-brigadeiro que sequestrou o avião 

foi anistiado e voltou ao seu posto de serviço. 
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Em 1985, os membros da ADNAM procuravam criar fatos políticos com o intuito 

de trazer a discussão da anistia novamente à pauta política do país. Em plena solenidade 

dos 40 anos do “Dia da Vitória”, no dia 8 de maio, com presença dos mais condecorados 

membros das Forças Armadas (inclusive dos três ministros militares), a ADNAM 

organizou um protesto que contou com cerca de 200 militares cassados. O desfile foi 

interrompido pelos militares cassados empunhando “faixas e cartazes, gritando palavras 

de ordem como ‘Anistia já’ e ‘A Anistia foi uma farsa’” (MACHADO 2006, p.104). Não 

foi por acaso que os centros de informações das três forças já observavam de perto os 

movimentos da associação, como se vê no relatório mensal do CIE sobre o mês de abril:  

A ADNAM promove reuniões às terças-feiras, das 17:00 às 20:00 horas, na 

sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) (...)No momento atual, a 

agremiação representativa dos militares cassados pleiteia a reformulação da 

extensa legislação, abrangendo a própria Constituição Federal, sob a alegação 

da necessidade de “democratizar as Forças Armadas” e de expurgar toda a 

“discriminação ideológica e política, matizes dos preconceitos que 

contaminam o ordenamento da estrutura militar”. (...) As proposições 

defendidas pela ADNAM são inspiradas em palavras de ordem do PCB; em 

última análise, elas tentam politizar as Forças Armadas, afastá-las da 

Segurança Interna e privilegiar, com uma legislação pródiga e benevolente, 

militares cassados pela Revolução188. 

O Exército estava muito bem-sinalizado sobre a mobilização da ADNAM. 

Interessante aqui analisar rapidamente como o relatório assinado pelo general Délio de 

Assis Monteiro, então chefe do CIE, constrói os inimigos do Exército. Primeiro o 

“inimigo” pretende “politizar” as Forças Armadas como sugere o relatório, o que implica, 

dentro do imaginário militar, no comprometimento do profissionalismo e da obediência 

hierárquica. Em outras palavras, o relatório expressa o temor de que seja feita política no 

Exército, ao custo da política do Exército, com o possível retorno daqueles militares 

ligados às esquerdas dos anos cinquenta. Em segundo lugar, a ADNAM pretende, na 

percepção do relatório, acabar com a função básica e histórica das Forças Armadas – a 

garantia da segurança interna –, comprometendo a própria segurança nacional. Por fim, 

os direitos reivindicados pelos militares cassados são considerados como “privilégios”, 

já que os agentes do CIE entendem que estes militares foram cassados legitimamente, 

devido à insubordinação e à indisciplina. 

Em 1985, a ADNAM já atuava como lobby militar no Congresso Nacional. Os 

militares cassados procuravam compor alianças com parlamentares de todos os espectros 

políticos, principalmente da ala mais à esquerda do PMDB e do PT. Sua condição 
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despertava solidariedade entre alguns parlamentares que também estavam envolvidos na 

luta pela ampliação da anistia, lembrando, para outros, o compromisso que o PMDB 

possuía em sua carta de fundação com uma Anistia Ampla, Geral e Irrestrita. 

Não era apenas a luta dos militares cassados que revelava a permanência da 

questão da anistia e da apuração dos crimes cometidos pelos agentes de segurança dos 

governos militares.  Em 12 de agosto de 1985, ao chegar de Montevidéu com a comitiva 

presidencial, a deputada Bete Mendes reconheceu o torturador, o coronel Carlos Brilhante 

Ustra, adido militar na embaixada brasileira no Uruguai. Bete Mendes, sob codinome 

“Rosa”, fora membro do grupo guerrilheiro VAR-Palmares, enquanto nos porões do 

Centro de Operação e Defesa Interna (DOI-CODI) o “Doutor Tibiriçá” a havia torturado. 

A deputada Bete Mendes enviou uma carta a Sarney protestando contra a presença de 

Ustra como adido militar e pronunciou um discurso de desagravo no Congresso. 

O Exército reagiu imediatamente, com nota de apoio do General Leônidas Pires 

Gonçalves ao coronel e o mantendo como adido militar. Além disso, expressa:  

Aqueles que atuaram patrioticamente contra os subversivos e os terroristas, 

perdoados pela anistia, merecem o respeito de nossa instituição pelo êxito 

alcançado, muitas vezes com o risco da própria vida189. 

O ministro não agia apenas por uma questão corporativa: apresentava-se como 

defensor daqueles militares “anistiados”, numa espécie de seu porta-voz 

hierarquicamente legítimo. Diante da recusa no seio da caserna pela revisão da lei de 

anistia, entendida como “revanchista”, a veiculação desta representação possibilitava ao 

general sua condição de liderança da tropa, garantindo desta forma a disciplina militar. 

Por outro lado, os deputados não deram a questão da anistia como assunto encerrado. José 

Genoíno (PT-SP) e Bete Mendes (PT-SP) pronunciaram em sessão da câmara de 

deputados uma lista com os nomes de torturadores militares190. Os agentes de segurança 

e informação do Exército assumem um tom radical ao acusar um plano dos ex-

combatentes da resistência armada em “difamar” o Exército Brasileiro, motivados, 

sobretudo, pela “intenção revanchista”. Na percepção militar, a imprensa ainda foi 

responsável pela suposta campanha de “difamação” contra as Forças Armadas e o 
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 O Estado de São Paulo – 24 de agosto de 1985, página 04. 
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 Diante da divulgação da lista, a sessão foi interrompida pelo presidente da Câmara de deputados. Em 

seguida outros deputados responderam o pronunciamento de José Genuíno e Bete Mendes, entre eles: 

Pimenta da Veiga do PMDB e José Lourenço do PFL. O relatório mensal do CIE também nomeou outros 

parlamentares que procuraram contemporizar e responder a ação dos dois parlamentares do PT: Prisco 

Viana (PDS); José Carlos Vasconcelos (PMDB-PE); Jorge Abarge (PDS-PA); Lelio de Souza (PMDB-

RS), Celso Peçanha (PFL-RJ); Diogo Nomura (PFL-SP); Alcenir Guerra (PFL-PR); Sebastião Curió (PFL-

PA). RPM de Agosto de 1985 - BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058927. 



126 

 

Exército. Em tom ofensivo, o relatório nomeia os jornalistas responsáveis por propagar 

essa “campanha”. Em outras palavras, elenca os inimigos no campo jornalístico: 

Entre os principais jornalistas interessados em denegrir a imagem das Forças 

Armadas, por suas ostensivas posições de crítica, merecem citação: Evandro 

Paranaguá, Carlos Chagas, Hermano Alves, Sílvia Caetano, Ricardo Noblat e 

Mino Carta. (...) A forma como a imprensa veiculou o encontro entre ambos 

(...), causou indignação no público interno, pelas ilações possíveis de deduzir 

das fantasiosas narrativas. O faccioso noticiário em torno do assunto procurou 

mostra um pseudoclamor para que o oficial fosse punido em nome dos direitos 

humanos191. 

O envolvimento da ADNAM com Bete Mendes e José Genuíno, deputados que 

também passaram a fazer pronunciamentos em defesa dos militares cassados, chamou a 

atenção dos agentes de segurança do CIE. Na visão desses, trata-se de um complô 

“revanchista” cujo objetivo final seria retirar a missão constitucional das Forças Armadas 

na nova Constituinte que viria a ser convocada. Deste modo, as manifestações para a 

ampliação da anistia e reintegração dos militares cassados seria mais uma estratégia para 

alcançar aquele fim. O relatório do mesmo mês de agosto ainda reitera: 

Como profissionais, não nos é permitido ignorar que as palavras como parte 

de um esforço cuidadosamente coordenado são uma eficaz forma de luta. 

Dentro dessa estratégia forçoso é reconhecer que as forças de esquerda 

realizam um trabalho continuado contra o sistema democrático-capitalista192.  

Com base nestes trechos levantados, podemos concluir que a campanha do 

ministro do Exército Leônidas Pires Gonçalves para a permanência do dispositivo 

constitucional que permite a ação em território nacional estava em consonância com 

relatórios dos agentes de informação e repressão do CIE. Para estes militares é 

indispensável essa prerrogativa militar para a formação de um estado democrático no 

Brasil. Como veremos, foi a partir destas leituras que os militares no poder tomaram suas 

primeiras iniciativas: da campanha propagada pelo CCOMSEX, até o lobby do Exército 

ao longo do momento constituinte.  

Apesar do tom altamente radical e agressivo, os militares do CIE acreditavam que 

dificilmente uma proposta de ampliação da anistia pudesse ser promulgada, uma vez que 

tal medida exige uma mudança constitucional. O próprio relatório do mês de julho de 

1985 aponta para a necessidade de dois terços dos congressistas na votação de uma 

proposta de emenda constitucional. Além disso, ressaltam que a tramitação no plenário 

poderia ser barrada pelo STF, devido a sua inconstitucionalidade (conforme artigo 57 da 
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Constituição de 1967193)194. Contudo, como veremos, a confiança dos militares no 

Congresso Nacional chegou ao limite quando a mobilização dos militares cassados 

pautou a convocação da Constituinte. 

2.3. O debate jurídico em torno da convocação da Assembleia Nacional Constituinte 

Como sinalizamos, a campanha pela democratização do país contou com a 

presença de diferentes setores sociais do Brasil. Destacamos agora o papel fundamental 

desempenhado pelos juristas e pela OAB, principalmente no que tange às teses em defesa 

da convocação da constituinte. 

A entidade máxima de representação dos advogados no país, a OAB, apoiou a 

ruptura constitucional promovida pelo golpe civil-militar em 1964. Como constatou 

Ozias Paese Neves, a cultura política no instante do golpe “acomodava uma série de 

ferramentas e utensílios mentais e culturais que modelavam parte dos juristas”. Não foi 

por acaso, portanto, que a OAB se manteve fiel ao novo regime, mesmo diante dos 

avanços autoritários promovidos pelo presidente-general Castelo Branco. Vale ressaltar 

que a entidade se manteve em silêncio no momento em que foi decretado o AI-5. Só no 

começo dos anos setenta a OAB quebraria o silêncio, diante dos ataques contra os 

próprios advogados pelo aparato repressivo dos governos militares. Ainda assim, assumiu 

um discurso vago em defesa dos direitos humanos e de seus quadros (NEVES, 2017, p. 

34-35). 

A inflexão da dinâmica da OAB só veio em 1977, quando passou a ser presidida 

por Raymundo Faoro. A mobilização da entidade era mais uma resposta vinda de 

diferentes setores sociais para o projeto de “distensão” controlado pelos governos 

 
193 Art. 57. É da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa das leis que: 

I - disponham sobre matéria financeira; 

II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem vencimentos ou a despesa pública; 

III - fixem ou modifiquem os efetivos das forças armadas; 

IV - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços 

públicos e pessoal da administração do Distrito Federal, bem como sobre organização judiciária, 

administrativa e matéria tributária dos Territórios; 

V - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos públicos, 

estabilidade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; 

VI - concedam anistia relativa a crimes políticos, ouvido o Conselho de Segurança Nacional. 

Parágrafo único. Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista: 

a) nos projetos cuja iniciativa seja da exclusiva competência do Presidente da República; ou 

b) nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal e dos Tribunais Federais. 

Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm 

(último acesso: 13/02/2020). 
194 RPM de julho de 1985 - BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058925. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
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militares de Geisel e Figueiredo. Não sem divisões internas na OAB, Faoro defendia o 

retorno do Estado de direito por etapas, a começar pela reaquisição do habeas corpus e 

das garantias da magistratura. Em sua análise, um processo constituinte poderia abrir o 

caminho para todo o tipo de disputa política, “rompendo a frente contra a ditadura” com 

pautas graduais. Dentro de uma perspectiva moderada, o jurista procurou negociações 

com setores estratégicos do governo Geisel: Leitão de Abreu, Petrônio Portella e Golbery 

(ROCHA, 2013, p. 42). Enquanto isso, em 1977, o professor Goffredo Telles lia a “Carta 

aos Brasileiros” em frente à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco195, 

denunciando o autoritarismo do regime militar e reivindicando um “Estado de Direito 

Já”. Contudo, a bandeira pela constituinte só se tornou uma prioridade para os juristas a 

partir de 1980 (NEVES, 2017, p. 36). 

Após a instituição do pluripartidarismo no país, o qual, como vimos, fragmentou 

a oposição, o debate sobre a forma de convocação da Constituinte prosseguiu basicamente 

em quatro direções. O governo, junto à sua base de apoio, defendia reformas na 

Constituição vigente, sem a formação de uma ANC (VERSIANI, 2014, p. 78). A tese 

jurídica para esta posição se dava a partir do fundamentalismo kelsiano, muito bem 

enraizado na cultura jurídica brasileira. Baseada nesta tradição, juristas como Ferreira 

Filho não viam ruptura institucional para a formação de um “poder originário” do povo, 

para fundamentar um novo poder constituinte. A “Nova República” nasceu dentro da 

legalidade já constituída, por isso a solução deveria ser feita por meio de reforma 

constitucional a partir do “poder derivado” da Constituição em vigor (ARAUJO, 2013, p. 

331). 

Do lado da oposição, o grupo liderado por Ulysses Guimarães defendia uma ANC 

exclusiva, livre e soberana, eleita por um pleito específico para essa função, dissolvendo 

a assembleia imediatamente após a conclusão do novo texto constitucional. Dentro desta 

vertente estava Raymundo Faoro, quem defendia que o regime militar era ilegítimo desde 

sua origem, pois deslocara pela força a titularidade do poder constituinte196. Logo, a 

legalidade vigente era ilegítima e deteriorada à medida em que não gerava mais consenso. 

Neste sentido: 

Reformas não são aptas a emprestar legitimidade à ordem vigente se o título é 

viciado, são limitadas por conceito e são incapazes de alterar a estrutura de 

poder. Mais grave quando a Constituição a ser reformada é apenas “um 

 
195

 A Carta contava com assinaturas de importantes juristas e intelectuais como Miguel Reale Junior, 

Antônio Cândido e Fábio Konder Comparato (NEVES, 2017, p.36). 
196

 Esta tese pode ser verificada no livro lançado em 1981 por Raimundo Faoro: “Assembleia Constituinte: 

a legitimidade recuperada''. 
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simulacro outorgado” – consistindo “uma paródia de uma paródia” 

(SALGADO, 2007, p. 93). 

Liderada por Tancredo Neves, a terceira corrente defendia a atribuição de poderes 

constituintes aos membros do Congresso Nacional, que seriam eleitos em 1982 

(VERSIANI, 2014, p. 79). Essa tese foi defendida por Afonso Arinos no Senado em 1981 

e por Célio Borja em 1982 na Casa de Rui Barbosa, durante um ciclo de conferências 

acerca da Constituinte (ROCHA, 2013, p. 57). 

Por fim, na esquematização de Versiani, a quarta corrente ainda pertencia à 

oposição ao regime, mas que possuía ainda suspeitas quanto à ideia de organização pela 

luta pró-Constituinte. O tema Constituinte estava distante dos problemas sociais para 

aquelas mobilizações populares. Contudo, de certa forma, a demanda por uma nova 

constituinte foi incorporada, progressivamente, aos programas do PDT e do PT 

(VERSIANI, 2014, p. 78-79). 

Apesar deste ciclo de debates sobre a convocação da Constituinte que o começo 

da década de oitenta experimentou, o governo Figueiredo permanecia na política de 

“distensão”, agora sob o nome de “abertura”. Contudo, as margens de manobra política 

de Figueiredo gradualmente diminuíram após alguns fatos de repercussão negativa para 

o seu governo. Golbery abandonou o cargo depois da conclusão do IPM sobre o atentado 

do Rio Centro em 1981. No mesmo ano, faleceu um dos principais articuladores políticos 

do regime, Petrônio Portella. Soma-se a este quadro a crescente crise econômica em que 

o Brasil se encontrava: elevação da dívida externa, aumento persistente da inflação e 

diminuição da capacidade de geração de empregos (VERSIANI, 2014, p. 82). Diante 

desses desgastes, restava ao governo Figueiredo pouco espaço para pautar o debate acerca 

da nova constituinte. 

Em 1982, o debate pela Constituinte foi arrefecido pela corrida eleitoral para 

governos estaduais e municipais. Em seguida, como vimos no capítulo anterior, 

obscurecendo novamente o debate Constituinte, a campanha pelas Diretas Já! cobriram 

as ruas do país por manifestantes em clima de festa cívica. Apesar da derrota em abril de 

1984, a curta margem de votos (por uma diferença de 22 votos) abriu precedente para que 

o governo pudesse perder a maioria no Colégio Eleitoral (ROCHA, 2013, p. 48). Eleito 

indiretamente, Tancredo Neves se comprometeu com a convocação da ANC, reavivando 

as expectativas pela democratização do país (VERSIANI, 2014, p.86). 

Os militares ligados ao CIE acompanhavam de perto o debate sobre a convocação 

da constituinte, como demonstra o relatório mensal do mês de janeiro de 1985, quando o 
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tema entrou novamente em pauta. Esse relatório assinado pelo general Iris Lustosa de 

Oliveira197 reproduz um imaginário político liberal-conservador, uma vez que a 

participação popular nas discussões políticas era motivo de desconfiança, sugerindo uma 

possível “manipulação das massas”: 

Impregnada diariamente pela imprensa escrita e falada, a massa popular passa 

a aceitar a ideia que se faz imediatamente necessária a modificação do texto 

constitucional, embora desconheça em que aspectos e condições198. 

Apesar da desconfiança com a mobilização popular e até mesmo sinalizando para 

um “indevido” imediatismo para a convocação, os militares do CIE não recusam e nem 

relativizam a Constituinte. Pelo contrário, o relatório sugere um caminho para a 

convocação, que não por acaso adota a via conciliatória de Afonso Arinos: 

O desconhecimento do assunto é flagrante, mesmo entre políticos. O eminente 

jurista Afonso Arinos de Melo Franco, em 1981 (...). 

“Para começo de conversa, no BRASIL nunca houve uma Constituinte 

originária, ou "livre, e soberana", como apregoam os ilustres líderes da 

Oposição. Todas elas foram derivadas do Poder Executivo preexistente 

(instituída)"199. 

Conforme foi citado no relatório, para Afonso Arinos a Constituinte de 1823, 

1889, 1934 e 1946, na “vacância” do Poder Legislativo, foram convocadas pelo Poder 

Executivo. Por essa razão, foram todas “Constituintes Instituídas”. Outro exemplo 

empregado foi a suposta “Constituinte Instituída” feita pelo presidente Castello Branco. 

Na sua visão, foi o Poder Executivo quem transformou o Legislativo em Congresso 

Constituinte. Deste modo, expressando a peculiaridade do imaginário político liberal 

brasileiro, que atribui um papel tutelar do Estado, para Afonso Arinos todas as 

Constituintes precedentes foram “instituídas” pelo Executivo como uma fórmula de 

solução do problema: 

“É isto, exatamente, o que agora se impõe: uma solução jurídica, quanto a sua 

essência, mas política, quanto a sua forma. Jurídica porque, por ela, o futuro 

Congresso (o atual) objetivará, em texto, a idéia de direito que a nação desejar. 

Política porque não abala o estado de direito existente. É a única saída histórica 

pacífica para a grande crise brasileira, que é, antes e acima de tudo, uma crise 

de direito. O BRASIL é um País sem ordem jurídica, e todas as outras se 

ressentem disto"200. 

Os militares não discordam da via conciliatória proposta por Afonso Arinos, 

contudo revelam ainda uma preferência pela reforma constitucional em relação à solução 

 
197

 Trata-se de um relatório do CIE pertencente à administração anterior. Iris Lustosa de Oliveira foi chefe 

do gabinete do CIE durante o mandato do general Walter Pires de Albuquerque enquanto Ministro do 

Exército do governo Figueiredo. 
198

 Janeiro de 1985, BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058917, página 07. 
199

 Janeiro de 1985, BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058917, página 08. 
200

 Janeiro de 1985, BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058917, página 08. 
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da Constituinte. Neste sentido, lembram que Figueiredo procurou fazer uma reforma 

constitucional ao enviar para o congresso no dia 31 de março de 1984 as mensagens 

100/84 e 105/84. Segundo esta mensagem, o general-presidente “reconhece” a 

necessidade de uma reforma “democratizante” na Constituição de 1967, com limites: 

“com o dever de salvaguardar soluções normativas que atendem a 

peculiaridades da vida política, econômica e cultural do país, tendo brotado de 

nossas próprias circunstâncias, e não de modelos alienígenas”201. (...) 

O Essencial é que, nesse trabalho de difícil equilíbrio entre as exigências ideais 

do futuro e as soluções já postas à prova na vida nacional das últimas décadas 

em vista do indivíduo e da sociedade civil a fim de que não fiquem à mercê de 

indébitas interferências do Estado202. 

O general-presidente assume uma abordagem do imaginário liberal-conservador, 

mesmo que defendendo o caminho da reforma constituinte. Sua defesa de “democracia” 

realça aspectos da divisão de poderes e da liberdade individual perante o Estado, contudo, 

com a devida permanência de prerrogativas da Constituição vigente. O relatório acusa a 

oposição “radical” por inviabilizar a proposta, mas a proposta de reforma não vicejou 

nem mesmo diante da projeção de espaço para o campo da oposição conservadora-liberal, 

após a derrota da Emenda Dante de Oliveira. Inviabilizados de conter as mobilizações 

populares e com pouca margem de manobra no congresso, os militares cederam às 

negociações com uma oposição “confiável” (NEVES, 2017, p.47). 

O mesmo RPM alerta para a mobilização social pela Constituinte junta a 

parlamentares do Congresso Nacional. Os militares do CIE, portanto, elencam os “grupos 

de pressão” que atuam no sentido de que a nova Constituição “disponha de itens que 

facilitem a implantação de um novo regime de caráter socialista”. Os militares estavam, 

sobretudo, atentos aos movimentos do clero progressista, mencionando bispos como Dom 

Mauro Morelli e Dom Cândido Padim. Estes, por sua vez, segundo o RPM, contavam 

com apoio de entidades civis como a UNE, OAB, CNBB e ABI. 

2.4. Os militares se armam para o front Constituinte 

Para nós soldados, na presente quadra brasileira, há conceitos que devem ficar 

bem claros e transparentes: a democracia pressupõe a convivência de 

concepções políticas diversas; convivência não significa concordância [sic] 

mas, ao contrário, pode construir a oportunidade de serem livremente 

combatidas as ideias das quais se discorda203. 

 
201

 Janeiro de 1985, BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058917, página 09. 
202

 Janeiro de 1985, BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058917, página 09. 
203

 NE, 21 de junho de 1985. 



132 

 

Estas palavras do então ministro Leônidas Pires Gonçalves foram supostamente 

pronunciadas para os oficiais do seu gabinete. O ministro procurava assumir uma postura 

de liderança ao advertir para a necessidade de tolerância política. Trata-se de uma 

interlocução do “líder” com a caserna, numa tentativa de arrefecer os ânimos do 

oficialato. Porém, contraditoriamente, deixa implícito o envolvimento militar na dinâmica 

política dos anos oitenta. Assim, o posicionamento do general Leônidas levava em 

consideração os valores militares de profissionalismo no Brasil, restringindo este 

envolvimento militar à cúpula do Exército, responsável pelo discurso oficial da 

instituição. 

A divulgação deste excerto pelo NE não foi por acaso: foi publicada pouco mais 

de um mês após a promulgação da Emenda Constitucional nº 25. Batizada de “Emendão” 

e assinada pelo presidente José Sarney, esta emenda buscou remover o “entulho 

autoritário” ao eliminar as restrições da Lei Falcão204, reconhecer o voto ao analfabeto, 

revogar a fidelidade partidária e a proibição de coligações205, estabelecer eleições diretas 

para Presidente da República e para prefeitos das capitais e municípios, antes 

caracterizados como de interesse da segurança nacional. Acima de tudo, no que tange às 

atenções dos militares, foi instaurada a liberdade e facilitada a criação dos partidos 

 
204

 Em novembro de 1974, a ARENA é derrotada pelo MDB nas eleições para o Congresso Nacional. O 

MDB elegeu dezesseis senadores (das 22 cadeiras disputadas), além de aumentar sua bancada na Câmara 

de Deputados de 87 para 160. Com mais de um terço no Congresso, o MDB poderia bloquear emendas 

constitucionais, dificultando o projeto de institucionalização do regime do qual Geisel pretendia 

(NAPOLITANO, 2014, p. 246). Temendo uma possível nova derrota nas eleições municipais, o governo 

reagiu de maneira casuística em julho de 1976 ao restringir rigorosamente o formato da propaganda gratuita 

na televisão. Conhecida como “Lei Falcão” eram proibidos quaisquer discursos dos candidatos, só podiam 

ser veiculadas suas fotografias, acompanhado de pequenos currículos (GASPARI, 2014, p.298). O objetivo 

era restringir drasticamente o acesso à mídia pelos partidos e candidatos, a fim de reduzir o escrutínio à 

dimensão mais regional possível (...), um triunfo para a Arena e o poder” (CHIRIO, 2012, p. 174). A “Lei 

Falcão” revigorou a força institucional e eleitoral do regime, garantindo vantagem para a ARENA nas 

eleições municipais de 1976. No dia 1º de abril de 1977, após a recusa da Emenda Constitucional nº 7, a 

qual visava uma reforma do judiciário, Geisel fechou o Congresso com base nas prerrogativas do AI-5. 

Com o congresso sob recesso forçado, o presidente-general decretou uma série de medidas conhecidas 

como “pacotes de abril”: a generalização das restrições da “Lei Falcão” para as outras eleições; extensão 

do seu mandato presidencial para seis anos, eleição indireta para um terço do Senado (cujos membros eram 

indicados por um colégio eleitoral estadual de maioria governista), os senadores eleitos por este colégio 

ficaram conhecidos como “senadores biônicos”; manteve as eleições indiretas para governador (1978); 

alterou o sistema de cálculo das representações dos estados na Câmara dos Deputados, de forma que 

favorecesse estados do nordeste; e dividiu em dois o estado do Mato Grosso (NAPOLITANO, 2014, p. 

257); (GASPARI, 2014, p. 361); (CHIRIO, 2012, p. 174). 
205

 Um ano antes do pleito eleitoral de 1982, o governo federal baixou um “pacote” político eleitoral com 

medidas que privilegiavam o PDS, ao custo da extinção do partido de centro fundado por Tancredo Neves, 

o PP. Uma vez que PDS era o partido mais estruturado do país, com maior número de diretórios, deveria 

teoricamente receber o maior número de votos. As medidas legais, mais uma vez casuísticas, obrigavam o 

voto vinculado (o eleitor era obrigado a votar em candidatos de um único partido), pondo fim às coligações 

(NAPOLITANO, 2014, p. 300); (FREIRE, 2014, p. 24). 
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políticos, legalizando desta forma a refundação do PCB, do PCdoB e do PSB. Junto a esta 

legalização partidária, organizações “suspeitas” pelos militares, como a UNE, também 

foram liberadas206. 

A facilitação da criação de novas legendas partidárias com vistas para as eleições 

municipais (1985) e nacionais (para o poder legislativo, prevista para 1986) não passaram 

despercebidas pelos militares, como já era de se esperar. Os RPMs confeccionados pelo 

CIE entre junho e agosto de 1985 revelam que os militares estavam atentos a este novo 

cenário político. Assinados pelo chefe do CIE general Délio de Assis Monteiro, o RPM 

afirmou: 

No RPM de junho foi dito que um dos aspectos negativos das modificações 

introduzidas pela reforma constitucional era a facilidade para a criação de 

partidos políticos. (...) Criados, em sua maioria, para atender interesses a nível 

regional de grupos e pessoas, vários desses partidos não sobreviverão após as 

próximas eleições municipais e nacionais207.  

A crítica do relatório vai além da constatação da legalização dos partidos 

comunistas (PCB e PCdoB) e socialista (PSB). Os militares apontam para o fisiologismo 

partidário diante da indiscriminada fundação de partidos, criticando a presença de forças 

“regionalistas” e “fragmentadoras” no cenário político nacional. Tal levantamento, parte 

de um imaginário nacionalista, idealizando um Estado nacional forte, orgânico e 

centralizado, que se opõe a correntes regionalistas/federalistas, consideradas 

“sectaristas”. Com base neste mesmo imaginário, são classificados em quatro categorias 

os novos partidos políticos: “liberais, de fundamentos filosóficos religiosos, ideológicos 

e diversos”. Vale atenção para as descrições de um partido recém fundado: o PFL, que 

recebe maior destaque pelo RPM, principalmente no que tange a sua ambiguidade com o 

governo, motivo para a desconfiança: 

Como integrante da Aliança Democrática não tem apresentado apoio integral 

e suficiente às decisões governamentais, a não ser que seus parlamentares 

possam colher dividendos políticos a nível regional e nacional (...)208. 

Os militares não só estavam atentos ao fisiologismo partidário, mas também com 

a intensificação da mobilização social, sobretudo, pelo protagonismo de entidades civis e 

movimentos sociais que buscavam pressionar o poder legislativo nacional. Na leitura do 

RPM de julho de 1985, foi constatada a “manifestação de um novo centro de decisões 

 
206

 Ver: (ROCHA, 2013, p. 55); (SALGADO, 2008, p. 109); (FERREIRA, 2018, p.41). 
207

 Julho de 1985 - Fundo do SNI - BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058925_d0001de0001, 

página 11. 
208

 Julho de 1985 - Fundo do SNI - BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058925_d0001de0001, 

página 11. 
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políticas que, diante do próprio contexto de incertezas, assumiu uma valorização 

superlativa, o Congresso Nacional”209. Diante deste cenário, o próprio relatório afirma 

que o ministro Leônidas Pires Gonçalves ampliou a “Assessoria Parlamentar do Gabinete 

do Ministério do Exército”, cujos objetivos foram destacados: 

- relacionar-se com os membros ligados mais intimamente ao processo 

decisório das duas Casas do Congresso;  

- acompanhar a tramitação das proposições naquelas Casas, interferindo em 

favor dos melhores interesses da Força Terrestre;  

- transmitir aos membros das duas Casas uma imagem da Força, de austeridade 

e dedicação ao serviço, incutindo-lhes, através de adequada ação educativa, 

idéias dos altos objetivos do Exército;  

- resgatar o prestígio do Exército junto ao setor político e, simultaneamente, 

reposiciona-lo como inibidor das ações e posturas mais radicais;  

-manter a Força, suficiente e adequadamente, informada das tendências atuais 

das forças políticas, antecipando-se às suas ações210. 

Esta ação política militar, em forma de lobby, não revela um controle dos militares 

dos rumos da democratização, mas, pelo contrário, um nítido reconhecimento de que o 

Congresso Nacional era o lugar de debate e de definições políticas. O Exército, enquanto 

instituição liderada pela hierarquia, entrou no jogo político democrático dos anos oitenta, 

obedecendo às regras predefinidas e, por essa razão, sujeito de incertezas que instigavam 

a participação no processo constituinte. A partir da força do argumento, o “grande mudo” 

agiu como grupo de pressão na articulação política parlamentar constituinte, com vistas 

a garantir as prerrogativas constitucionais consideradas essenciais para o estabelecimento 

da democracia no Brasil. Na percepção da hierarquia não era um contrassenso esta 

tentativa de influenciar o processo político, mas, por ser uma diretriz da política do 

Exército, seria um sinal de profissionalismo. 

Como mencionado no capítulo anterior, o Ministério do Exército organizou uma 

verdadeira divisão do trabalho orgânico, para influenciar o processo constitucional. A 

Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministério do Exército era o único porta-voz dos 

interesses da força terrestre junto ao Poder Legislativo (COSTA, 1998, p. 62). Composta 

por cerca de doze oficiais superiores211, todos reconheciam a autoridade outorgada para 

representar os interesses da corporação no Congresso Nacional. A hierarquia militar se 
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 Julho de 1985 - Fundo do SNI - BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058925_d0001de0001, 

página 14. 
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 Julho de 1985 - Fundo do SNI - BR_DFANBSB_V8_MIC_GNC_AAA_86058925_d0001de0001, 

página 14. 
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 Arthur Costa constatou que dos oito oficiais que serviram como assessores parlamentares do exército 

entre 1985 e 1990, somente dois não foram promovidos a general. “(...) podemos afirmar que eram oficiais 

prestigiados pelo comando do Exército, do contrário não teriam sido promovidos” (COSTA, 1998, p. 67). 
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estendia nesta função, uma vez que o contato da assessoria com o ministro Leônidas Pires 

Gonçalves ocorria diariamente, viabilizando as negociações mais ágeis com os membros 

do Congresso Nacional, sem que a cadeia de comando fosse comprometida. Além destes 

assessores representarem o ministro, possuíam permissão para requerer estudos, 

relatórios e pareceres aos diversos departamentos do Ministério do Exército (COSTA, 

1998, p. 65)212. 

Os outros departamentos de assessoria do Ministério do Exército também estavam 

comprometidos com a influência militar no congresso nacional. O CIE acompanhava as 

pautas políticas do congresso, identificando aliados e adversários para as prerrogativas 

corporativas. Os RPMs já retratavam a atenção militar no campo político em sessão 

exclusiva para este tema, discorrendo, sobretudo, sobre qualquer movimentação política 

que ocorresse dentro do Congresso Nacional. A ANC foi uma constante ao longo do 

Momento Constituinte nos relatórios do CIE, tema presente, inclusive, antes da posse do 

ministro Leônidas Pires Gonçalves213. Outro órgão de assessoria, como vimos no capítulo 

anterior, o CCOMSEX, foi responsável pelo trabalho de relações públicas entre o 

ministério, a caserna, a sociedade civil e a imprensa. Já a Consultoria Jurídica fornecia 

pareceres e estudos para fundamentar juridicamente a posição defendida pelo Exército 

(COSTA, 1998, p. 65). 

Ademais, o Exército contava com canais “informais” de apoio dentro do 

Congresso Nacional. Durante o Momento Constituinte, pelo menos três parlamentares 

eram ligados ao Exército: deputado João Batista da Silva Fagundes (PDS-RR), coronel 

R/1; deputado Sebastião Curió Rodrigues de Moura (PDS-PA), major R/1 ligado a setores 

da comunidade de informações, especificamente o SNI; e o coronel, ex-ministro de 

governos militares, signatário do AI-5, senador Jarbas Passarinho (PDS-PA) (COSTA, 

1998, p. 62). Muito além destes parlamentares militares, como veremos nos capítulos 3 e 

4, havia concordância de setores civis (entre eles, liberais-conservadores e liberais-

moderados) da sociedade e do parlamento em determinadas pautas, principalmente no 

que toca à ação militar interna para a “garantia da lei e da ordem”. 

 
212

 “Durante a ANC, uma questão particularmente interessava aos militares: o serviço militar obrigatório. 

Foram apresentadas várias propostas tornando-o facultativo ou flexibilizando a forma de alistamento 

militar. Para elaborar suas justificativas favoráveis à manutenção do serviço militar obrigatório, o Exército 

recorreu aos adidos militares junto às embaixadas brasileiras no exterior. Solicitou que elaborassem estudos 

a respeito do serviço e do alistamento militar nos países em que serviam. O resultado foi um rico parecer 

demonstrando a conveniência da obrigatoriedade do serviço militar. Nenhum dos grupos contrários à 

obrigatoriedade do serviço militar apresentou estudo tão abrangente sobre o tema” (COSTA, 1998, p. 66). 
213

 RPMs sobre o mês de janeiro e fevereiro. 
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Os militares no poder estavam dispostos a negociar com os setores civis liberais 

(moderados e conservadores), reconhecendo, inclusive, as regras do processo constituinte 

para a consolidação da “democracia”. Enquanto o gabinete militar era responsável pelo 

lobby militar sobre os constituintes, os outros mecanismos burocráticos com os quais o 

ministro do Exército dispunha forneciam as bases para a força do argumento (CIE, 

CCOMSEX, e a Consultoria Jurídica). Reservada ao âmbito institucional-parlamentar, a 

força do argumento dos militares estava centralizada na não revisão da Lei de Anistia de 

1979, além de prerrogativas constitucionais que previssem a ação militar em território 

nacional. Em suma, a força do argumento consiste no diálogo embasado em 

representações que setores liberais e militares compartilhavam. Estas prerrogativas, na 

acepção militar, legitimam e normatizaram o exercício do argumento da força sobre 

movimentos sociais que procuravam influenciar as tramitações políticas fora do campo 

institucional214. 

A ação do Exército não pode ser compreendida como um simples 

empreendimento militar para a continuidade de prerrogativas autoritárias, ou “não-

democráticas”. Ela se inseriu dentro de um contexto maior de embates políticos que 

caracterizaram o Momento Constituinte, sendo por isso um erro ignorar o processo 

constituinte como um todo, numa avaliação que leva em conta apenas dispositivos 

constitucionais promulgados. Como muito bem salienta Maria Helena Versiani, a 

instalação da ANC de 1987-1988 não foi uma medida política “ofertada” de bom grado à 

sociedade brasileira por alguns parlamentares comprometidos com a democratização, 

como fazia parecer o discurso oficial do governo. A ANC: 

foi uma resposta a um amplo movimento social que congregou experiência e 

iniciativas por todo o Brasil, mobilizando entidades civis, grupos sociais e 

pessoas as mais diversas. Um movimento exemplar e raro do que, em História 

e Ciência Política, entende-se por participação política ampliada, no caso, da 

própria sociedade brasileira, em vários de seus segmentos, embora, como 

sempre acontece, em formas e graus diferenciados (VERSIANI, 2014, p.93). 

A ANC tornou-se motivo de esperança para diferentes setores sociais, engajados 

na construção de uma sociedade mais democrática e menos desigual. A mobilização 

social crescente em prol da participação da população no processo constituinte teve então 

lugar no país, o que resultou no lançamento de movimentos sociais horizontais de cunho 

 
214

 Reservamos ao capítulo 4 a exploração da dinâmica entre força do argumento e argumento da força. 
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democrático como o MNPPC215 e os Plenários Pró-Participação Popular216 em 1985. O 

objetivo era assegurar a soberania popular ao longo do processo constituinte:  

A participação da população brasileira na organização da Constituinte e 

durante o seu funcionamento, era então postulada como condição decisiva para 

a construção de uma sociedade democrática (VERSIANI, 2014, p. 101). 

Apesar do consenso desses movimentos quanto à necessidade de participação 

popular, havia polifonia e dissenso dentro da mobilização em prol da participação 

Constituinte, já que certos posicionamentos isolados traziam soluções diversas, como 

registra Ozias Paese Neves. “A rede que compôs a mobilização pró-participação popular 

na Constituinte era bastante plural na sua forma, composição, origem e objetivos” 

(NEVES, 2017, p. 68). 

Em certa medida, a Constituição Federal de 1988 incorporou/positivou o espírito 

democrático-participativo dessa mobilização popular. Como avalia Eneida Desiree 

Salgado, a Constituição é o produto do processo histórico específico, onde suas normas 

trazem os contornos do projeto democrático e as formas de sua realização (SALGADO, 

2007, p. 258). Neste sentido, a ideia de democracia em seu conteúdo é “determinável pela 

construção histórica do conceito e por sua positivação do texto constitucional” 

(SALGADO, 2007, p.88). As acomodações políticas que se fizeram ao longo do momento 

constituinte são parte deste projeto democrático, que, embora tenha normatizado alguns 

dispositivos democráticos, salvaguardou outros autoritários. Estas ambiguidades 

impressas no texto constitucional, correspondem às especificidades de uma configuração 

política de passagem do regime autoritário para um democrático-liberal. Como 

sustentaremos no capítulo 4, dentro destas contradições, uma nova forma de tutela militar 

se configurou nos anos oitenta e foi incorporada à Constituição Federal de 1988. 

2.4.1. A Convocação da ANC 

 
215

 Lançado em um evento no Rio de Janeiro no dia 26 de janeiro de 1985, o Movimento Nacional pela 

Participação Popular na Constituinte (MNPPC). “Esse evento reuniu cerca de sete mil pessoas em Duque 

de Caxias e contou com a presença de lideranças conhecidas e reconhecidas”. Entre elas estavam o bispo 

da diocese de Duque de Caxias, Dom Mauro Morelli, o então presidente da OAB, Hemann Assis Baeta; e 

Herbet de Souza, o Betinho, à época secretário executivo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (Ibase). “O objetivo era fomentar a criação de núcleos pró-participação na Constituinte em 

vários estados e municípios do país” (VERSIANI, 2014, p. 101). 
216

 Lançado na cidade de São Paulo no dia 6 de fevereiro de 1985, o Plenário Pró-Participação Popular. 

Com o mesmo objetivo da luta pela participação de amplos setores da sociedade no processo constituinte, 

estimulou a formação de “plenarinhos”, que funcionassem como estruturas paralelas à ANC, “vigilantes 

dos anseios populares no Congresso” (VERSIANI, 2014, p. 104). 
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José Sarney acompanhou o compromisso de Tancredo Neves ao convocar a ANC 

e encaminhar ao Congresso Nacional a Mensagem nº 330 pouco antes do recesso 

parlamentar, no dia 28 de julho de 1985. Junto à mensagem, havia a proposta de 

convocação da ANC por meio de emenda constitucional, acompanhando, portanto, a tese 

conciliatória de Afonso Arinos e Célio Borja anos antes. O governo propôs uma ANC 

sediada no Congresso Nacional, cujos constituintes seriam aqueles deputados federais e 

senadores eleitos em 1986, além de senadores biônicos eleitos indiretamente em 1982217. 

O pleito eleitoral previsto para 1986 não seria exclusivo para a escolha de constituintes, 

mas de parlamentares que seriam imbuídos de poderes constituintes. 

A forma de convocação dada pelo governo não passou despercebida por juristas e 

intelectuais. Como escreveu Tércio Sampaio Ferraz Junior, a opção pelo Congresso 

Constituinte “vinculará a Constituição à Revolução de 64”, enquanto a Assembleia 

romperia com o golpe definitivamente (SALGADO, 2007, p.118). Na “Carta dos 

Brasileiros ao Presidente da República e ao Congresso Nacional”, Goffredo Telles Junior 

ataca a forma de convocação da Assembleia Nacional Constituinte proposta pelo governo. 

No seu entendimento, o Poder Legislativo não pode ser promovido a Poder Constituinte, 

uma vez que o primeiro é um órgão constituído, enquanto o segundo é um poder que não 

se submete à ordem constitucional anterior. O jurista também ressalta a importância da 

elaboração de mecanismos para uma participação popular mais efetiva na ANC218. Numa 

mesma linha argumentativa, Dalmo de Abreu Dallari via como ilegítima a aprovação de 

uma constituição por representantes que não tivessem autorização (expressa e inequívoca) 

para o trabalho específico de confecção de uma nova Constituição, pois as qualidades 

constituintes são diferentes daqueles legisladores de órgãos constituídos (SALGADO, 

2007, p. 116-117). 

No dia 18 de julho de 1985, José Sarney leva adiante a proposta que era defendida 

por Tancredo Neves de formar uma comissão dedicada a elaborar um anteprojeto de 

Constituição “oficial” do governo. A Comissão Provisória de Estudos Constitucionais 

 
217

 Art. 1º. Os membros da câmara de Deputados e do Senado Federal sem prejuízo de suas atribuições 

constitucionais, reunir-se-ão, unicameralmente em Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no 

dia 31 de janeiro de 1987, na sede do Congresso Nacional. 

Art. 2º O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembléia Nacional Constituinte e dirigirá 

a sessão de eleição do seu Presidente. 

Art. 3º O Projeto de Constituição será promulgado no curso da Primeira Sessão Legislativa da 48ª 

Legislatura, depois de aprovado, em dois turnos de discussão e votação, pela maioria absoluta dos membros 

da Assembleia Nacional Constituinte. (SALGADO, 2007, p. 115). 
218

 Ver: (Versiani, 2014, p. 108); e (SALGADO, 2007, p. 117). 
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(CPEC), instaurada pelo Decreto nº 91.450/85, logo ficaria conhecida como “Comissão 

de Notáveis”, ou “Comissão Afonso Arinos”. A medida foi criticada por afastar o debate 

constitucional da apreciação popular: afinal, poderia um grupo de poucos homens juristas 

criar algo de novo? Mas havia quem a defendesse, como Miguel Reale. Assentado em 

seu normativismo fundamentalista, justifica a comissão para elaborar um documento 

essencialmente técnico – que seria o anteprojeto. A criação desta comissão de “técnicos” 

acompanha o imaginário político conservador-liberal/ moderado-liberal quanto a uma 

suposta necessidade tutelar de técnicos/especialistas para solucionar problemas políticos, 

jurídicos e sociais. Apesar das críticas e desconfianças, a comissão congregou cerca de 

cinquenta quadros de intelectuais e juristas de diferentes espectros políticos219. O Exército 

também estava presente nesta comissão, como revelou Leônidas Pires Gonçalves: 

Leônidas Pires Gonçalves – Eu estudei Política na Escola Superior de Guerra. 

Um ano de curso, onde só se estuda. Escrevi uma monografia. 

Meu orientador, nessa monografia, foi o professor Ney Prado, depois graduado 

integrante da chamada Comissão dos Notáveis, criada pelo presidente Sarney 

para produzir um projeto de Constituição. (...) 

Fui eu que botei ele lá. Era da nossa confiança (CARVALHO, 2017, p.63). 

Ney Prado foi professor da Fundação Getúlio Vargas e da Escola Superior de 

Guerra, além de chefiar a Divisão Política do Colégio Interamericano de Defesa. A 

composição majoritariamente conservadora despertava desconfiança das entidades civis, 

como a OAB e diversas organizações populares. No entanto, registra Antônio Sérgio 

Rocha: 

Uma intensa controvérsia ideológica entre os membros atravessou o 

andamento dos seus trabalhos. Ao final, um documento surpreendentemente 

progressista e inovador indicava qual das tendências havia triunfado na 

comissão (ROCHA, 2013, p. 62). 

Surpreendentemente, mesmo com “alguém de confiança” do general, o 

anteprojeto era progressista e excluía a função tutelar das Forças Armadas, além de inserir 

 
219

 Segundo o levantamento de Eneida Desiree Salgado: “Eduardo Seabra Fagundes e Fábio Konder 

Comparato recusam o convite para participar da Comissão formada por cinquenta membros: Afonso Arinos 

de Melo Franco (seu presidente), Alberto Venâncio Filho, Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, Antônio 

Ermírio de Moraes, Bolívar Lamounier, Cândido Antônio Mendes de Almeida, Célio Borja (impedido de 

participar após ser indicado para o STF), Celso Monteiro Furtado, Cláudio Lacombe, Cláudio Pacheco, 

Clóvis Ferro Costa, Cristóvam Buarque, Edgard da Matta Machado, Eduardo Portella, Evaristo de Morais 

Filho, Fajardo Pereira Faria, Fernando Bastos D’Avila, Florisa Verucci, Gilberto Freyre, Gilberto de Ulhôa 

Canto, Guilhermino Cunha, Hélio Jaguaribe, Hélio Santos, Hilton Ribeiro da Rocha, João Pedro Gouveia 

Vieira, Joaquim Arruda Falcão Neto, Jorge Amado, Josaphat Marinho, José Afonso da Silva, José Alberto 

de Assumpção, José Francisco da Silva, José Paulo Sepúlveda Pertence, José do Rego Barros Meira de 

Araújo, José Saulo Ramos, Laerte Ramos Vieira, Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, Luís Pinto Ferreira, 

Mário de Souza Martins, Mauro Santayana (secretário executivo da Comissão), Miguel Reale, Miguel 

Reale Júnior, Ney Prado (secretário geral da Comissão), Odilon Ribeiro Coutinho, Orlando Magalhães de 

Carvalho, Paulo Brossard de Souza Pinto, Raphael de Almeida Magalhães, Raul Machado Horta, Rosah 

Russomano, Sérgio Franklin Quintella e Walter Barelli. 
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outras prerrogativas democráticas – como a figura do “Defensor do Povo” e na previsão 

de referendo e iniciativa popular de leis220. Em entrevista à Folha de S. Paulo (FSP), Ney 

Prado justificou sua demissão por discordar do projeto aprovado: 

Os chamados conservadores são homens com múltiplas atividades e não 

podiam comparecer com assiduidade. Os progressistas, mais determinados, 

começaram a frequentar mais as reuniões. E ficou tão marcante a divisão que 

alguns conservadores até desistiram. Eles diziam: “O que adianta ir, se os 

nossos pontos de vista estão sendo triturados”? (ROCHA, 2013, p. 62) 

Embora o resultado do anteprojeto tenha sido arquivado após sua publicação no 

Diário Oficial, de maneira informal os dispositivos previstos serviram de referência entre 

os constituintes em 1987/88. Foi o caso da destinação constitucional das FA, formando-

se um bloco de parlamentares mais progressistas do PMDB, junto com outros do PT, 

PCdoB, PSB e do PDT, que resgataram os artigos 413 e 414 do Anteprojeto do CPEC 221. 

Apesar de mantida a previsão que permitisse ações militares internas, os dispositivos 

apresentavam algumas “inovações” com relação às constituições republicanas anteriores: 

primeiro, era excluída a expressão “dentro dos limites da lei”, viabilizando uma brecha 

interpretativa para a obediência condicional das FA à autoridade suprema do Presidente 

da República; segundo, as ações internas só seriam permitidas caso as instituições 

militares fossem convocadas por um dos Poderes Constitucionais; terceiro, de  acordo 

com alguns constituintes defensores do Anteprojeto, haveria uma suposta limitação das 

circunstâncias para convocação das forças militares, conforme o emprego da expressão 

garantia da “ordem constitucional”222. 

Não menos importante, o CPEC ainda estabelecia o serviço militar obrigatório 

apenas em períodos de guerra223, assim como também extinguia as polícias militares, 

 
220

 Para mais informações sobre a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais ver: (SALGADO, 2007, 

p. 137); (MACIEL, 2010, p. 242); e (ROCHA, 2013, p. 60). 
221

 Artigo 413 – As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas na forma da lei, com base na hierarquia e na 

disciplina, sob o comando supremo do Presidente da República. 

Artigo 414 – As Forças Armadas destinam-se a assegurar a independência e a soberania do País, a 

integridade do seu território, os poderes constitucionais e, por iniciativa expressa destes, nos casos estritos 

da lei, a ordem constitucional. 
222

 Embora as interpretações do texto legal possam variar conforme as facções políticas – e o período 

histórico – muitos acadêmicos, entre eles Eliézer de Oliveira e Fábio Konder Comparato, criticaram a 

preservação da ambiguidade do texto. A rigor, a expressão garantia da “ordem constitucional” ainda poderia 

ser interpretada de forma casuística, assim como a lei complementar prevista poderia ampliar as condições 

para convocação. No último capítulo, analisaremos mais detidamente as críticas levantadas às proposições 

do CPEC. 
223

 Artigo 415 – O serviço militar é obrigatório, nos termos da lei, com ressalva da escusa manifestada na 

forma do artigo 21. Em caso de guerra, todos são obrigados à prestação dos serviços requeridos para a 

defesa da Pátria. 



141 

 

instituindo apenas a polícia civil224. No lugar do CSN era criado o Conselho de Defesa 

Nacional pelos artigos 423 e 424225, além de criar o Estado de Alarme226 e o Estado de 

Sítio227. 

O CIE constatou positivamente a manutenção do papel de intervenção. Entretanto, 

pontuou que o dispositivo 414 enfatizava excessivamente a submissão militar ao poder 

civil. O campo militar entendeu que essas propostas eram fruto de um ressentimento civil. 

Desse modo, os dispositivos constitucionais deveriam ser elaborados “sem a influência 

de aspectos passionais e por homens ponderados”. A princípio, não houve uma reação 

negativa com relação a algumas propostas do CPEC sobre temas militares. Era um 

primeiro sinal de que era possível acomodar os modelos sugeridos pelos militares e pela 

comissão: 

(...) José Alberto da Assunção, não ficou caracterizada a intenção de excluir as 

Forças Armadas das missões de Segurança Interna, mas foi por demais 

enfatizada a necessidade de submissão das mesmas ao Poder Civil.  

O novo texto constitucional, que substituirá a atual carta deformada por 27 

Emendas, precisa ser elaborado sem a influência de aspectos passionais e por 

homens ponderados. Ela regerá os destinos da Pátria em difícil período não só 

da vida nacional, mas, também, da conjuntura internacional conturbada pelas 

lutas ideológicas e militares entre nações e blocos com interesses econômicos 

e políticos conflitantes. A missão constitucional das Forças Armadas e a 

segurança Nacional deverão ser precisamente definidos228.   

 
Parágrafo único – A lei poderá estabelecer a prestação, em tempo de paz, de serviços civis de interesse 

nacional como alternativa ao serviço militar. 
224

 Artigo 416 – Compete aos Estados a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através da polícia civil, subordinada ao Poder Executivo. 
225

 Artigo 423 – O Conselho de Defesa Nacional, presidido pelo presidente da República, compõe-se dos 

membros do Conselho do Estado, do Presidente do Conselho, do Ministro da Justiça, dos Ministros das 

Pastas Militares e do Ministro das Relações Exteriores. 

Artigo 424 – Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 

I- Opinar sobre a decretação dos estados de alarme e de sítio; 
II- Opinar nas hipóteses de declaração de guerra ou de celebração da paz; 
III- Manifestar-se, por iniciativa do Presidente da República, em assuntos relevantes referentes à 

defesa da independência da soberania e da integridade do território e à garantia da ordem 

constitucional. 
Parágrafo único – Lei Complementar regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa 

Nacional. 
226

 Artigo 425 – O Presidente da República, ouvido o Conselho de Ministros e o Conselho de Defesa 

Nacional, pode decretar o estado de alarme, quando necessário para preservar ou prontamente restabelecer, 

em locais determinados e restritos, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas ou atingidas por calamidades 

ou perturbações cuja gravidade não exija a decretação do estado de sítio. 
227

 Artigo 426 – O Congresso Nacional poderá decretar o estado de sítio por iniciativa própria ou do 

Presidente da República, nos casos: 

I- De comoção intestina grave ou de fatos que evidenciem estar a mesma irromper e ser ineficaz 

o estado de alarme; 
II- De guerra ou agressão estrangeira. 

228
 Maio de 1986 - Fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_86057848_d0001de0001, página 08. 
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Após o recesso parlamentar no mês de julho de 1985, os congressistas começaram 

os trabalhos da comissão mista destinada a apreciar a proposta de emenda constitucional 

que convoca a ANC enviado pelo Poder Executivo, denominada como PEC nº43 na 

Câmara de Deputados. Sob a presidência do senador Helvídio Nunes (PDS) e relatoria de 

Flávio Bierrenbach (PMDB-SP), a comissão contou com grande presença de juristas, 

intelectuais e representantes da sociedade civil. O objetivo era ampliar o debate sobre a 

convocação da ANC, em defesa de uma assembleia exclusiva, como afirmou o relator 

Flávio Bierrenbach: 

O senhor criou uma grande movimentação em torno da emenda, convocando 

audiências públicas, e também fazendo viagens. Qual era a ideia? 

Flávio Bierrenbach (FB) – Era uma ideia de dupla mão de direção: primeiro 

saber o que as pessoas estavam pensando a respeito, e, segundo, divulgar a 

ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte, não de um Congresso 

Constituinte, como queria o governo. Quis tocar nesse nervo político sensível. 

(CARVALHO, 2017, p.136). 

A luta por uma ANC exclusiva não se restringiu dentro dos muros do Congresso 

Nacional. Sob o slogan “Constituinte sem povo não cria nada de novo” e um símbolo 

gráfico, onde três pessoas avançavam juntas empunhando uma caneta (como um aríete), 

foi realizada a primeira caravana nacional rumo a Brasília. O objetivo era criar um “lobby 

popular” sobre os parlamentares que discutiam a PEC nº 43. Nesta mesma ocasião, foi 

criado o Plenário Nacional Pró-Participação Popular na Constituinte, “visando a melhor 

integração entre os diversos plenários já existentes no país”. Entre as ações programadas 

em escala nacional foi o envio de aerogramas e cartas ao relator da Comissão mista, “com 

a reivindicação de que ele concedesse parecer desfavorável à proposta de uma constituinte 

congressual” (VERSIANI, 2014, p. 113).  

Para desgosto de alguns colegas, Flávio Bierrenbach defendia uma ANC 

exclusiva, com constituintes exclusivamente eleitos para este fim. A queda de braço se 

dava em torno da natureza da constituinte, em uma acirrada disputa entre uma pequena 

ala oposicionista do PMDB, que sabiamente utilizou os mecanismos do congresso para 

ganhar espaço. Sabendo que seu relatório poderia ser derrotado, Flávio Bierrenbach 

convocou várias audiências públicas com o intuito de trazer ao público a discussão 

constituinte, bem como a pressão popular sobre os parlamentares. O deputado, no 

momento da apresentação de seu parecer, abriu diante da comissão mista uma mala 

contendo 70 mil telegramas e cartas recebidas de todo o país (ROCHA, 2013, p.59). 

Embora fossem cartas provenientes daquela campanha do Plenário Nacional Pró-

Participação Popular (não sendo por isso em sua maioria cartas “espontâneas”), com este 
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episódio o relator procurou legitimar seu parecer favorável a uma convocação por 

plebiscito de uma ANC exclusiva (VERSIANI, 2014, p. 113). 

2.4.2. O Tilintar dos Sabres: Militares x Militares 

Após a abertura da comissão mista que avaliava a PEC nº 43, um deputado do Rio 

Grande do Sul, integrante da ala “autêntica” do MDB, Jorge Uequed (PMDB-RS) 

apresenta o substitutivo nº 10, cujo conteúdo visava ampliar a anistia para cerca de 2600 

militares. Sua proposta ainda reincorporava os militares cassados em suas respectivas 

armas, conferindo-lhes as promoções e pagamentos atrasados. A Emenda Uequed é fruto 

do lobby dos cassados, que obtiveram auxílio do deputado Augusto Nardelli 

(MACHADO, 2006, 105). 

Os argumentos para justificar o substitutivo anexado à PEC eram baseados no 

princípio de um novo pacto social, selado pela ampliação da anistia. No esforço dos 

militares cassados pela aprovação da emenda, panfletos foram distribuídos no dia 9 de 

outubro na câmara dos deputados, a fim de sensibilizá-los, com o nome “Mutirão da 

Anistia”. Este documento foi recolhido por algum órgão de informação ligado ao SNI: 

Longe estamos de qualquer sentimento revanchista. O país não admite mais 

esse tipo de raciocínio ou essa falaz argumentação. Precisamos conjugar todos 

os esforços e unir todos os brasileiros na tarefa comum da reconstrução 

nacional. Para tanto, precisamos, efetivamente, anistiar que devido a uma lei 

eminentemente casuística e elitista, beneficiou apenas alguns poucos atingidos 

por punições revolucionárias. (...)A lei da Anistia, votada por um Congresso 

Nacional ainda oprimido, foi incompleta. Deve, agora, ser reformulada e, para 

que não subsistam dúvidas, através da norma constitucional. Somente assim os 

militares e os civis atingidos por atos revolucionários, ainda que 

administrativamente, poderão reconciliar-se, plenamente com a nação 

brasileira229. 

O prolongamento da comissão mista por Flávio Bierrenbach começou a desgastar 

as alianças entre os parlamentares e militares no poder. Governistas como Fernando Lyra, 

“ex-autêntico” do MDB, acusavam a improbabilidade de execução e a inadequação 

jurídica de serem anexadas emendas como a de Uequed, por supostamente ser um tema 

“não relacionado” à convocação da Constituinte. Já o líder do PMDB Pimenta da Veiga 

era ambíguo: afirmou que articulava uma solução com Ulysses Guimarães e José 

Lourenço, ao menos uma alternativa, contudo, o próprio dizia que votaria a favor da 

Emenda Uequed. 
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 Trecho retirado da dissertação de Machado (2006, p.107), confirmado a partir do acesso ao documento 

ligado ao SNI e talvez redistribuído no Alto Comando do Exército. O documento está disponível no portal 

do Arquivo Nacional “Sistema de Informações do Arquivo Nacional” (SIAN) sob a numeração: 85052570. 



144 

 

As três armas até outubro não se manifestaram publicamente acerca do assunto, 

sob alegação de não envolvimento com questões políticas. O governo Sarney, contrário à 

ampliação da anistia, sob justificativa que as reincorporações causariam alto custo às 

Forças Armadas. Além disso, era alegado que seria impossível a reintegração dos punidos 

com convivência pacífica entre cassados e militares responsáveis. A própria 

“desatualização” do serviço e a suposta “incapacidade” física dos cassados devido ao 

avanço da idade serviam também de argumento para recusar a Emenda Uequed. 

Embora os líderes da Aliança Democrática tenham se posicionado contra a 

emenda Uequed, o clima era de indefinição nas bases parlamentares. Segundo 

levantamentos d’OESP, 17 dos 22 deputados e senadores da comissão mista eram 

favoráveis à ampliação da anistia230. No levantamento sobre os integrantes da comissão 

de Flávia Burlamaqui Machado, verificou-se o seguinte: dois membros eram ex-cassados 

– os deputados Milton Reis (PMDB-MG) e Nilton Alves (PDT-RS); e um ex-preso 

político – deputado Luiz Henrique (PMDB-RN). Além destes, entre os votos favoráveis 

à emenda estavam: o presidente da comissão Hélio Geuiros (PMDB-PA); o relator Flávio 

Bierrenbach; Bonifácio Andrada (PDS-MG); o deputado João Gilberto (MDB-SP); os 

senadores Alfredo Campos (PMDB-MG); Alcides Saldanha (PMDB-RS); Aloísio 

Chaves (PDS-PA); Marcondes Gadelha; e Otávio Cardoso (PDS-RS). Apesar de não 

comporem a comissão mista, o PT, o PDT, PCB, PCdoB e PSB anunciaram em outubro 

seu voto favorável à Emenda Uequed. Já os peemedebistas se encontravam em uma 

encruzilhada, pois o manifesto de fundação do partido considerava a demanda por uma 

anistia, ampla, geral e irrestrita como uma de suas principais bandeiras, mas as lideranças 

e o governo discordavam que ela fosse feita pela PEC nº 43 (MACHADO, 2006, p. 111). 

O comprometimento histórico de alguns parlamentares do PMDB com a bandeira da luta 

pela anistia parecia fazê-los pender favoravelmente para o lado daqueles militares 

cassados. 

O próprio presidente do partido, Ulysses Guimarães, se encontrava cobrado pelo 

comprometimento do partido com a bandeira. O parlamentar reuniu-se com oficiais 

cassados, garantindo que buscava caminhos para uma conciliação. Uma comissão interna 

do PMDB foi criada para discutir com assessores parlamentares dos ministros militares. 

Integrada por Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP), Francisco Pinto (PMDB-BA), Hélio 
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Gueiros e Pimenta da Veiga (PMDB-MG), a comissão já cogitava uma ampliação da 

anistia fora dos termos da emenda Uequed (MACHADO, 2006, p. 114). 

No dia 10 de outubro de 1985, já era ventilada uma alternativa por Bierrenbach, 

com a tese de “devolver a patente sem devolver a farda”. Nessa proposta, os militares 

seriam reincorporados às Forças Armadas, recebendo as devidas promoções como se não 

tivessem sido cassados, além de passarem a receber os vencimentos conforme suas 

promoções. No entanto, a reintegração só seria feita pela reserva remunerada (R/1): os 

militares cassados não ocupariam os postos da ativa, da mesma forma que os vencimentos 

atrasados não seriam pagos231. No dia da leitura do parecer, momento em que as setenta 

mil cartas foram postas diante da comissão, foi apresentado um relatório que previa um 

plebiscito para a escolha de uma Constituinte congressual ou exclusiva; a ampliação da 

anistia para os militares cassados (naqueles termos); a separação das eleições para 

constituinte e para governador de Estado; o aprofundamento da “remoção do entulho 

autoritário” da ordem constitucional em vigor232; e a coleta de sugestões à ANC por meio 

das Câmaras Municipais (ROCHA, 2013, p.59). A reação da cúpula do partido foi 

imediata. Nas vésperas da votação do parecer, Bierrenbach foi substituído pelo deputado 

governista Valmor Giavarina (PMDB-PR), sob alegação de que o parecer não iria passar, 

sendo um consenso entre os governistas a preferência pela tese constituinte de Célio 

Borja.  

As tensões diminuíram com a troca da relatoria de Bierenbach por Valmor 

Giavarina, o qual propôs uma anistia aos militares cassados mais restrita, excluindo 

militares punidos por atos administrativos, contemplando apenas aqueles atingidos por 

atos institucionais de motivação política. O texto do novo relator da comissão mista previa 

promoções por antiguidade, com respectiva atualização dos salários, mas não admitia a 

reintegração à tropa e nem pagamento de atrasados. A proposta de Giavarina se estendia 

aos servidores públicos da administração direta e indireta e a líderes sindicais e estudantis 

punidos por critérios políticos (MACHADO, 2006, p 63). No que tange à convocação da 

Constituinte, o texto de Giavarina praticamente reproduziu a PEC do governo, tendo sido 

aprovado pela maioria da comissão mista e, em seguida, encaminhado para ser votado no 

plenário. 
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 “(...) emenda Constitucional nº 1 de 1969, o estado de emergência, as medidas de emergência e o artigo 

181, que versava sobre a aprovação e a exclusão de apreciação judicial dos atos da “Revolução” desde 

1964” (ROCHA, 2013, p. 59). 
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Apesar da manobra parlamentar, a emenda Uequed seria votada em plenário 

novamente, enquanto substitutivo, na votação da PEC n. 43. Os militares cassados da 

ADNAM não aceitavam a alternativa governista, sobretudo porque ainda havia 

esperanças de que a Emenda Uequed fosse aprovada. A discussão da anistia desgastava 

cada vez mais a Aliança Democrática. As lideranças partidárias, sobretudo, do PMDB, 

não garantiam a unidade da bancada. Às vésperas da votação, não havia acordo. A 

polêmica sobre a natureza da Constituinte (exclusiva ou congressual) dividia espaço com 

a questão da anistia. O impasse era registrado pela imprensa, como a manchete d’OESP 

no dia 24 de outubro, que dizia: “Anistia aos militares ameaça constituinte”. 

Uma semana antes da votação, no dia 16 de outubro, Leônidas Pires quebra o 

silêncio do Exército em entrevista: 

É claro que olhar de quando em quando para o retrovisor se torna necessário a 

todos os motoristas, especialmente no acesso do tráfego. Mas ninguém dirige 

um carro com a atenção presa no espelho. É preciso olhar para a frente para 

dirigir-se bem233. 

O ministro defendia a tese da anistia enquanto esquecimento, descartando 

qualquer possibilidade de sua ampliação e reintegração de militares. Em entrevista à 

revista Veja, os três ministros militares, junto com o chefe do Estado das Forças Armadas 

– almirante José Maria do Amaral Oliveira –, anunciavam publicamente o veto militar à 

tentativa de ampliação da anistia. Declararam a insatisfação com as discussões ocorridas 

no Congresso e, principalmente, cogitavam pedir demissão de suas respectivas pastas 

caso a emenda fosse aprovada234. As ameaças dos ministros militares, pelo menos aquelas 

registradas, estavam dentro de uma “ação legal”, não necessariamente cogitando uma 

ação militar organizada institucionalmente que interrompesse o processo parlamentar. Na 

teoria, a manobra representaria o fim do pacto conservador entre parlamentares liberais-

moderados e facções militares no poder. Na prática, a vacância da chefia desses quatro 

ministérios lançaria a condução governista da democratização à própria sorte. 

Apesar das ameaças militares, no campo conservador da Aliança democrática, 

deputados do PFL ameaçavam votar a favor da ampliação da anistia. Segundo José 

Lourenço, o partido estava insatisfeito com a presença majoritária do PMDB nos cargos 

do governo235. A crise provocada pela votação da emenda trouxe uma mudança na 
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 “A constelação da crise”. Veja, 30 de outubro de 1985, página 36-37. 
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  Jornal OESP, 22 de outubro de 1985, página 4. “Depois de alguns telefonemas ao Palácio do Planalto 

e à liderança do PMDB, o líder do PFL na Câmara, deputado José Lourenço, conseguiu fechar seis cargos 

em Minas Gerais e quatro na Paraíba (...)”. 
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correlação de forças no parlamento: de um lado, as indefinições das bases parlamentares 

do PMDB e o cerco gerado pela ameaça de veto militar enfraqueciam os governistas; de 

outro, o PFL via nessa circunstância a oportunidade para negociar apoio parlamentar em 

troca de maior presença no aparelho estatal. A paralisação de transformações sociais, 

políticas e econômicas já era ensaiada pelo peemedebismo, uma cultura política 

conservadora cuja prática fisiológica levava ao adesismo governista (NOBRE, 2013)236. 

No dia da votação em plenário, os militares cassados acamparam no Congresso 

para acompanhar a votação, alguns ameaçaram greve de fome. Do lado oposto, rumores 

eram ventilados pelo plenário de que os ministros militares ameaçavam se demitir caso a 

Emenda Uequed fosse aprovada. A votação terminou às 4 da manhã do dia 25 de outubro, 

sob vaias dos militares cassados que permaneciam acampados no congresso. A emenda 

Uequed havia sido negada pelos parlamentares por uma estreita margem de votos, 

vencendo a ampliação da anistia mais restrita de Giavarina. 

Embora os militares cassados tenham sido derrotados, a sua mobilização 

desgastou a Aliança Democrática no Congresso. Os líderes, incluído Ulysses Guimarães 

e Fernando Henrique Cardoso, votaram contra a ampliação da anistia, defendendo uma 

tese de anistia gradual (a “conta-gotas”). Contudo, boa parte das bases parlamentares 

ligadas à Aliança Democrática votaram a favor da Emenda Uequed. Dos 206 deputados 

que votaram contra o substitutivo, somente 11 dos 29 vice-líderes e 93 parlamentares do 

PMDB votaram com o governo, enquanto dos 58 congressistas do PFL, 17 votaram a 

favor da emenda. Ao todo 124 deputados votaram a favor dos militares cassados. Houve 

também rebeldia do PDS, com deputados votando contra a orientação de Prisco Viana. 

Em novembro, rebatizada, a PEC nº 26 foi aprovada no plenário do senado e 

assinada pelo presidente José Sarney. Estava garantida a ANC sediada no Congresso 

Nacional, cujos membros seriam aqueles senadores e deputados federais eleitos pelas 

eleições previstas para 1986. Estes seriam imbuídos pelo poder constituinte em 1987, 

quando a assembleia fosse instalada. Além disso, apesar de uma anistia mais branda, os 

 
236
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militares cassados consideravam que a Emenda Constitucional nº26237 ampliava os 

efeitos da anistia de 1979. A luta pela ampliação da anistia continuou, sobretudo, com 

formação da Federação das Associações de Defesa da Anistia (FADA), a qual reuniu dez 

diferentes grupos de cassados: ADNAM, ANIMA, a AMPLA, Tortura Nunca Mais e 

comissões de anistiados da Petrobrás e dos Ferroviários. Sob a forma de lobby, os 

militares cassados se preparavam para o processo constituinte de 1987/88, (MACHADO, 

2006, p.119). 

2.5. A discórdia castrense ao longo do Momento Constituinte 

A política do Exército comandada por Leônidas conquistou a coesão militar, 

justamente por manipular bem todo um caldeirão de signos típicos da cultura institucional 

militar e do imaginário conservador. No entanto, ela não conseguiu dirimir todos os 

dissensos dentro da caserna, apesar da agenda política de Leônidas Pires Gonçalves na 

Assembleia Nacional Constituinte contar com relativa concordância ou neutralidade por 

parte predominante do oficialato, principalmente no que tange à destinação constitucional 

das Forças Armadas. As demandas militares da cúpula militar não deixavam de se 

friccionar e concorrer com outras pautas de outros grupos militares, sejam eles da reserva 

ou da baixa e média oficialidade. Nestas condições, pretendemos mapear rapidamente 

alguns grupos militares que possuíam outras pautas políticas, mas que não 

necessariamente discordavam de Leônidas Pires Gonçalves. 

O primeiro grupo sobre o qual nos dedicaremos são aqueles oficiais envolvidos 

nos aparelhos de repressão e informação. René Dreifuss (1989) constatou a articulação 

de oficiais da ativa e da reserva para a fundação da Associação Brasileira de Defesa da 

Democracia (ABDD), no dia 9 de janeiro de 1985. O registro da associação feito em 

cartório contou com um grupo de 45 pessoas, e sua finalidade era “a defesa dos postulados 

do verdadeiro regime democrático; a defesa dos valores morais e espirituais da nação 

brasileira e de seus sentimentos cristãos(...)” (DREIFUSS, 1989, p. 87). Chama a atenção 

a presença de oficiais da ativa, principalmente de oficiais superiores: 17 coronéis, dos 

quais oito eram oficiais da área de informações durante o governo de Figueiredo. Segundo 

Dreifuss, havia “desencontros entre as informações sobre ocupação ou profissão e a 
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realidade, provavelmente para contornar o Regulamento da Disciplina do Exército” 

(DREIFUSS, 1989, p. 87). 

Entre os oficiais da ativa estavam o General Agnaldo del Nero – chefe da seção 

de Subversão do Centro de Informações do Exército (CIE) – e o Coronel Renato Brilhante 

Ustra – paraquedista que serviu no CIE, irmão do Coronel Carlos Brilhante Ustra. Todos 

esses militares eram marcados pelo perfil radicalmente anticomunista, conhecidos, por 

isso, como “linha dura”. A associação contava também com a presença de civis, alguns 

deles professores da ESG, a exemplo do ideólogo Jorge Boaventura e do jurista Mário 

Pessoa. A associação foi responsável pela publicação da revista “Pontos de Vistas”. 

A ABDD procurou influenciar o processo constituinte, inicialmente estabelecendo 

vínculos com setores civis, tanto industrialistas quanto ruralistas. A busca por maior 

projeção também era feita na caserna, como no caso da conferência no Clube de 

Aeronáutica do Rio de Janeiro organizada pelo professor Jorge Boaventura. O evento, 

com forte teor anticomunista, contou com a presença de militares da “linha dura”, atuantes 

ao longo do regime militar, tais como: brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, brigadeiro 

Márcio de Souza e Melo, general Walter Pires e o general Euclydes Figueiredo, irmão do 

ex-presidente João Figueiredo. Este último general, quando era comandante da ESG, 

declarou ser contrário ao decreto presidencial que legalizou os partidos comunistas em 

junho de 1985238. Em agosto, o general voltou a fazer novos pronunciamentos polêmicos, 

nos quais alegava suposta infiltração comunista no governo Sarney239. O general-de-

exército nunca foi punido e acabaria indo para a reserva em outubro do mesmo ano devido 

ao limite de idade. 

Diante do tom agressivo, a ABDD foi acusada de pretensões golpistas. Contudo, 

seu esforço para criar uma coligação da “extrema direita militar-civil seria coroado no 

início de dezembro de 1987” (DREIFUSS, 1989, p. 168). Essa coligação foi denominada 

União Nacional de Defesa da Democracia (UNDD), com a mesma postura radical 

anticomunista, mas encabeçada por oficiais da reserva, menos suscetíveis a punições 

militares. Ambas as associações também possuíam vínculo estreito com a revista radical 

“Letras em Marcha”, ativa desde 1971, sob direção de militares da reserva remunerada. 

A revista, apontou Dreifuss, chegou a contar com a tiragem de 15 mil exemplares, 

com 70% de cada edição despachadas para áreas militares (DREIFUSS, 1989, p. 90). Os 
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assinantes também circulavam entre ABDD e UNDD e, em sua maioria, eram militares, 

muitos ligados aos antigos grupos da “linha dura” e aos setores de informação e repressão 

da ditadura militar. Devido a este público comum, a revista patrocinava palestras e 

reuniões das duas associações. 

Este grupo de militares da ativa – ligados aos aparelhos de repressão e informação 

– e da reserva que compunham setores da antiga “linha dura” se organizaram para criar 

um “aríete militar” contra o governo, a Constituinte e as esquerdas (DREIFUSS, 1989, p. 

174). Ironicamente, mesmo pedindo que fosse esquecido, estes militares da ABDD e 

UNDD tomaram como ponta de lança da sua campanha o ex-presidente João Batista 

Figueiredo. Como demonstrou Dreifuss, o general estava em nítida campanha eleitoral, 

contando inclusive com apoio de ex-ministros e generais radicais do regime militar, tais 

como Sylvio Frota e Adyr Fiúza de Castro. Em 1987, entre várias entrevistas a jornais e 

canais de televisão, ao criticar o plano Cruzado, o ex-presidente comentou: “Tem muita 

gente dizendo que está com saudade de mim” (DREIFUSS, 1989, p. 175). 

Em entrevista concedida ao “Estado de São Paulo”, Leônidas Pires Gonçalves foi 

questionado sobre as declarações do ex-presidente Figueiredo e por quê ainda não havia 

sido punido, na condição de militar: 

Por motivos óbvios. Houve uma emenda constitucional permitindo que os 

oficiais da reserva se manifestassem politicamente. O general Figueiredo é um 

ex-presidente da República e também um general da reserva. Então ele tinha 

condição de fazer suas declarações. Eu, embora não concorde com as 

declarações dele, lhe atribuo o direito pleno de fazê-las, e porque isto foi 

decisão tomada numa das emendas há pouco tempo240. 

Embora Figueiredo contasse com certo apoio de alguns setores militares da área 

de informação e oficiais da reserva, articulados com o PDS, sua campanha eleitoral não 

foi expressiva. Com isso, a ABDD, a UNDD e até o PDS saíram em busca de outras 

candidaturas (DREIFUSS, 1989, p.180). 

Um grupo de militares dissidentes do tabloide “Letras em Marcha”241 fundou o 

jornal “Ombro a Ombro” em maio de 1988, como um reflexo da insatisfação política de 
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setores militares da reserva após o início do governo civil242. Fundado por dois oficiais 

da reserva egressos da ESG – coronel Pedro Schirmer e o tenente-coronel Antônio 

Gonçalves –, esse jornal também era produzido com a participação de civis e objetivava 

dar maior projeção a um anticomunismo de forma mais combativa, além de abordar 

questões militares. Devido à experiência editorial de Pedro Schirmer, que foi chefe da 

Divisão de Assuntos Internacionais da ESG, o veículo ganhou considerável repercussão 

na grande imprensa (CALDEIRA NETO; GONÇALVES, 2018, p. 475). 

Devido a sua expressão, a revista contou com matérias do então senador Jarbas 

Passarinho. Conforme apontam Odilon Caldeira Neto e Leandro Pereira Gonçalves, o 

jornal era ambíguo quanto à “aceitação” da transição democrática, mas seu real temor era 

a possibilidade do avanço de forças de “esquerda”. As candidaturas de Luiz Inácio Lula 

da Silva, do PT, e, sobretudo, de Leonel Brizola, do PDT, eram vistas como ameaças à 

“normalidade” (CALDEIRA; GONÇALVES, 2018, p. 481). Diante das eleições, o jornal, 

de modo tático, apoiou a campanha de Fernando Collor de Mello. 

Embora oficiais da reserva e militares ligados à “comunidade de segurança” 

procurassem fazer barulho, seja com artigos em revistas, em palestras, entrevistas, quando 

muito com um candidato virtual, não eram uma grande preocupação para o governo, 

muito menos para a cúpula militar. Estes militares estavam circunscritos em seus grupos, 

com projeções limitadas e sem uma pauta política sólida, apenas orientados por um 

anticomunismo combativo e ressentidos com o fim do regime militar. No fundo, devido 

à conivência quanto à locução anticomunista, não eram atingidos pelo rígido regulamento 

disciplinar da caserna. 

Mais explosivo do que saudosistas do regime militar foi a indisciplina e o clima 

de rebeldia nos destacamentos militares. Contraditoriamente, enquanto o Exército 

passava por uma profunda modernização tecnológica, reestruturação básica e capacitação 

bélica, com o planejamento de parques industriais para produção de armas de pequeno e 

médio porte, a baixa e média oficialidade estava insatisfeita com os baixos salários. Neste 

contexto, no dia 3 de setembro de 1986, a revista Veja publicou o artigo “O salário está 

 
Victorino Portella era quem dirigia a publicação da qual participam civis e militares”. O Ministro do 

Exército Leônidas Pires Gonçalves chegou a criticar o radicalismo do jornal (SANTOS, 2009, p. 17). 
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 “Essa insatisfação, claro, tinha não apenas em Ombro a Ombro um canal de difusão, assim como o 

veículo que o antecedeu [Letras em Marcha], mas também da atuação/militância individual de personagens 

como o coronel Brilhante Ustra” (CALDEIRA NETO; GONÇALVES, 2018, p. 475). 
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baixo”, em entrevista concedida pelo então capitão de artilharia do 8º Grupo de Artilharia 

de Campanha e aluno da ESAO, Jair Messias Bolsonaro. 

Na entrevista publicada sob forma de matéria, Bolsonaro “desmente” uma suposta 

expulsão de alunos da AMAN devido a “condutas não condizentes” com a profissão 

militar. O capitão apontou que não houve nenhuma expulsão militar, mas sim uma evasão 

escolar na AMAN devido à “crise financeira que assola a massa dos oficiais e sargentos 

do Exército brasileiro”. A reação foi imediata: no mesmo dia da publicação, o capitão foi 

punido por transgressão disciplinar, sendo enquadrado pelo Regulamento Disciplinar do 

Exército (RDE), preso por 15 dias. Por outro lado, a imprensa repercutiu o caso, 

projetando nacionalmente o capitão rebelde. Conforme registrou Maklouf, Bolsonaro 

recebeu 150 telegramas de oficiais da ativa e da reserva em sua solidariedade, sem falar 

no endosso público de oficiais do Instituto Militar de Engenharia (IME) e na manifestação 

de um grupo de mulheres que divulgaram o envio de um documento a Leônidas Pires 

(CARVALHO, 2019, p.62). Mais interessante são algumas declarações: “Ele expôs a 

insatisfação geral de uma classe”, disse o capitão Arthur Teixeira do IME. Até mesmo 

parte da hierarquia militar se solidarizou com o capitão, conforme declaração do general 

Almério José Ferreira Diniz: “O capitão errou (...)a grande maioria dos militares 

considerou que o artigo refletiu o pensamento da classe, embora alguns reconhecessem 

que o meio utilizado não fosse o mais adequado” (MAKLOUF, 2019, p.69). Não menos 

importante, Bolsonaro cria um contato com oficiais da reserva, entre eles, o polêmico 

general Newton Cruz. O capitão foi transformado em mártir, como aquele que arriscou 

sua carreira ao se tornar porta-voz da insatisfação militar com o soldo. 

Fundamentalmente, enquanto Leônidas Pires Gonçalves era chefe, Bolsonaro foi alçado 

à condição de líder do sindicalismo de oficiais de baixa e média patente (com respaldo de 

militares da reserva), sobretudo daqueles setores militares baseados na cidade do Rio de 

Janeiro. 

De fato, a situação econômica dos oficiais militares não era das melhores. Na 

verdade, a situação era de deterioração salarial para o funcionalismo público em 1986 e 

1987. Após algumas intrigas políticas e desentendimentos com antiga equipe econômica 

– escolhida por Tancredo Neves –, José Sarney escolheu no final de 1985 Dílson Funaro 

como novo ministro da Fazenda e João Sayad para o ministério do Planejamento. Em 

fevereiro de 1986, a nova equipe econômica apresentou seu plano de estabilização 

econômica: o Plano Cruzado. O objetivo do plano era a “quebra da inflação inercial” a 

partir de um choque heterodoxo, reduzindo assim a capacidade dos agentes econômicos 
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indexarem formal ou informalmente seus preços, repassando automaticamente os 

aumentos de custos para os produtos (PICCOLO, 2014, p.261). Para tanto, o plano 

contava com uma reforma monetária, junto com o congelamento dos preços por tempo 

indeterminado. Os salários, por outro lado, foram convertidos para nova moeda com a 

paridade de compra, composto pela média dos últimos seis meses. Com a rápida queda 

inflacionária e o aumento do poder de compra, houve um aumento exponencial da 

demanda no mercado. Mesmo com a introdução do “cruzadinho”, o consumo não foi 

contido, trazendo como resultado a escassez de produtos e a deterioração das contas 

públicas (PICCOLO, 2014, p. 263). 

Após um prolongamento do plano por razões eleitorais, na semana seguinte à 

eleição o governo lança o Cruzado II, com o objetivo de reajustar os preços públicos e 

aumentar os impostos. Tais medidas, contudo, não alcançam os objetivos, conforme 

expôs Mônica Piccolo: 

(...) a contenção do consumo, a canalização de renda para a poupança, a 

redução do déficit público, a resolução dos problemas referentes ao setor 

externo, a recomposição da capacidade de investimento do setor público, a 

redução da pressão inflacionária e a preservação do poder de compra dos 

trabalhadores que recebiam até cinco sálios mínimos. O declínio do consumo, 

todavia, foi resultado muito mais do achatamento salarial do que dos novos 

impostos ou do estímulo à poupança (PICCOLO, 2014, p. 263). 

Depois de um rápido crescimento econômico e estabilidade da inflação com o 

plano cruzado em 1986, em 1987 o país voltou à sombra inflacionária e a estagnação 

financeira. Em fevereiro de 1987, diante do evidente fracasso do plano cruzado II, o 

governo liberou abruptamente o congelamento dos preços e o Brasil declarou moratória 

ao FMI, suspendendo o pagamento dos juros de sua dívida externa. Com o índice 

inflacionário alcançando os 20% ao mês, João Sayad pediu demissão do Ministério do 

Planejamento, seguido por Dílson Funaro, que ocupava a pasta da Fazenda. Desta forma, 

o novo ministro da Fazenda, Luís Bresser Pereira, implementou no dia 12 de junho de 

1987 o “Plano Bresser”. O novo programa de estabilização incluía elementos tanto 

ortodoxos quanto heterodoxos para o combate da inflação. O objetivo era causar um 

“choque deflacionário com supressão da escala móvel salarial e sustentar as taxas de 

inflação mais baixas com a redução do déficit público”. Antes do congelamento, houve 

um reajuste dos preços, criando um desalinhamento inicial dos preços e a perda do poder 

aquisitivo dos salários. (PICCOLO, 2014, p. 265). 

Bresser foi um defensor implacável da redução do déficit público, o que implicava 

no congelamento de salários dos cargos públicos e uma reforma fiscal voltada para o 
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aumento da arrecadação tributária. Neste quadro de esforços do ministro Bresser de 

contenção dos gastos públicos, se encontravam os militares descontentes com os salários 

ainda em 1987. Por outro lado, uma comissão militar para discussão sobre a regularização 

dos salários ao nível da inflação foi instaurada, apesar da grande resistência de Bresser. 

A punição a Bolsonaro não amenizou o clima de rebeldia e tensão nos quartéis militares. 

O clima de tensão foi constatado pelos “Relatórios Periódicos Mensais” (RPMs), 

elaborados pelo CIE para informar a cúpula militar. Neles há uma nítida preocupação 

com a veiculação da questão salarial pela imprensa, nas quais poderiam se “criar falsas 

expectativas e gerar intranquilidade em nosso meio”243. O informativo de setembro de 

1987244, ainda esboçava preocupação de “grupos, cujas intenções são gerar a 

desconfiança e a discórdia em nosso meio”. O RPM foi em certa medida premonitório. 

No dia 22 de outubro de 1987 em Apucarana (PR), o capitão Luís Fernando Valter 

de Almeida da 1ª Companhia de Fuzileiros do 30º Batalhão de Infantaria Motorizado, 

invadiu e ocupou a prefeitura da pacata cidade interiorana junto com cinquenta fardados 

e armados com fuzis, metralhadoras e baionetas. O capitão então, declarou: 

Declaro que nesta data, inconformado com a situação financeira e de 

assistência médica que vivem os meus comandos, tomei a iniciativa e a 

responsabilidade de protestar contra as autoridades políticas do País (...)245 

O episódio alarmou os comandos e rapidamente foi considerado como caso 

“isolado”. Leônidas Pires considerou como “foco de indisciplina”, alegando ainda que o 

caso foi motivado por “algum problema mental”246. O militar foi imediatamente rendido 

e preso, no ano seguinte foi condenado a 8 meses de prisão pelo Supremo Tribunal 

Militar, cumprindo apenas 5 meses. Diferente de Bolsonaro, a ação do capitão Luís 

Fernando Valter de Almeida não o tornou um mártir, “apenas” um “insubordinado 

aventureiro”. 

Aquele mês de outubro não parece ter sido dos melhores para o ministro do 

Exército. Logo em seguida à rebelião de Apucarana, tornou-se público o pronunciamento 

do professor e membro da NEE-UNICAMP – coronel Cavagnari – que em entrevista ao 

Jornal do Brasil teria criticado a omissão do ministro com relação aos grupos militares de 
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 Setembro de 1987, BR_DFANBSB_2M.0.0.00034, V2. 
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 Interessante ressaltar dois pontos de hierarquia no discurso do capitão. Primeiro como comandante: 

“Procedo desta maneira antes que os meus oficiais subalternos ou os sargentos o façam”. Segundo como 

comandado ciente da sua transgressão: “Ninguém da tropa sabia da missão que eu ia cumprir”. Matéria de 

Veja, publicada no dia 25 de outubro de 1987.  
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 O Estado de São Paulo, 28 de outubro de 1987, página 04. 
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extrema direita: “o ministro não tem controle sobre as tropas”247. O coronel da reserva 

remunerada (R/1), foi preso por dois soldados ainda na UNICAMP, com a presença do 

diretor do NEE, João Quartim Moraes, e da assistente técnica, Rachel Britto248. Dois anos 

antes, o general Euclydes Figueiredo fazia pronunciamentos públicos contra o governo 

Sarney. Aposentado, participou de grupos radicais, que conspiravam contra o governo. 

Nunca foi punido, sob pretexto da “liberdade de expressão”. O professor universitário, já 

coronel da reserva, simpatizante do PT, ficou preso por dez dias, enquadrado pelo RDE. 

O coronel Cavagnari não parecia errado. O clima de insatisfação e desunião entre 

tropa e cúpula estava presente na cidade do Rio de Janeiro em outubro de 1987. Atos de 

indisciplina começaram a ser registrados logo após a invasão a prefeitura de Apucarana, 

como o caso da prisão do capitão Sadon Pereira Pinto, preso no Rio de Janeiro por 

formalizar uma queixa a seus superiores na ESAO, ao reivindicar melhores salários e 

criticar o governo (CARVALHO, 2019, p.72). Aparentemente, a invasão à prefeitura de 

Apucarana quase levou a um efeito dominó para uma rebelião de capitães. 

No dia 25 de outubro de 1987 a revista Veja publicou uma matéria na qual 

denunciava os capitães Jair Messias Bolsonaro e Fábio Passos (identificado apenas como 

“Xerife”) por ameaçarem um suposto atentado simultâneo contra a ESAO, AMAN e 

outras unidades do Exército, caso o aumento salarial fosse abaixo de 60%249. O plano 

denominado “Beco sem saída”, consistia na detonação de dinamites em banheiros 

daquelas unidades, sem que houvesse vítimas. O objetivo era demonstrar a insatisfação 

com os salários e criar problemas para o ministro Leônidas Pires. De acordo com 

Bolsonaro, se um dia o ministro resolvesse articular um golpe: 

ele é que acabaria golpeado por sua própria tropa, que se recusaria a obedecê-

lo. Nosso Exército é uma vergonha nacional, e o ministro está se saindo como 

um segundo Pinochet.250 

Após a denúncia, o capitão Bolsonaro e Fábio Passos redigiram uma declaração 

de próprio punho afirmando que a matéria da revista era falsa. No dia 28 de outubro, 

diante dos dois casos de indisciplina castrense e uma acusação por falta de liderança, o 

ministro negou a possibilidade de um golpe, afirmando que, na verdade, havia forças 

“tanto de esquerda quanto de direita” que supostamente atuavam para perturbar a 
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156 

 

transição democrática. Sem dúvida o ministro se referia às articulações da extrema direita, 

aos capitães e ao coronel da NEE-UNICAMP. O general, então adverte na mesma 

entrevista: 

Os senhores veem que alguém, até com maior atrevimento, saiu a dizer que o 

Ministro do Exército não tem comando da tropa. Eu respondo a eles: conheço 

minha gente e sei que eles me conhecem. Quem quiser experimentar se eu 

comando ou não a tropa, que experimente, pois vai se arrepender251. 

O general, portanto, confiou na versão dos capitães, quem foram presos e 

submetidos a uma sindicância, cujo resultado foi inconclusivo. A reação não é de se 

espantar, uma vez que o ministro era movido pela ideia de preservação da “imagem da 

instituição”, reação inclusive que pode ter contido a contestação. O RPM referente ao mês 

de outubro, mesmo reconhecendo o ato de indisciplina dos três capitães, alegava que 

havia uma campanha da imprensa contra o Exército: 

É notória a exploração por certos meios de comunicação social de atos e fatos 

envolvendo militares, contando, em alguns casos, com a irresponsável 

participação de integrantes da Força. 

Mistificando, exagerando ou deturpando os acontecimentos, procura-se criar 

um clima de intranquilidade e demonstrar a existência de cisões internas que 

absolutamente não se verificam, com o objetivo de desgastar a imagem do 

Exército e, assim, atingir sua credibilidade252. 

Posteriormente, os capitães foram julgados por um Conselho de Justificação, cujo 

parecer no começo de 1988 condenou Bolsonaro por conduta “aética e incompatível com 

o pundonor militar” (CARVALHO, 2019 p. 112). Após a conclusão do conselho, o NE 

publicou um artigo com o título “A Verdade: Um Símbolo da Honra Militar”, no qual 

afirma que o ministro homologou os pareceres que acusaram os dois oficiais “como tendo 

faltado à verdade em circunstâncias absolutamente vazias de atenuantes e justificativas”. 

A situação dos dois oficiais indisciplinados não parou aqui. Após o parecer do Conselho 

de Justificação, o caso de ambos foi parar no Supremo Tribunal Militar, onde, por 9x4, 

Bolsonaro foi absolvido em 1988. Um ano mais tarde, eleito deputado federal, o capitão 

passou para a reserva. 

As demonstrações de força de Leônidas Pires Gonçalves em determinadas 

ocasiões escancaravam, na verdade, a fragilidade da sua administração. Havia uma 
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distância profunda entre a cúpula militar e segmentos da caserna, principalmente aquela 

jovem oficialidade do Rio de Janeiro. A ausência de punições disciplinares aos atos de 

insubordinação destes militares radicais, ressentidos com o fim da ditadura e/ou 

insatisfeitos com o soldo, revela a fraqueza dos comandantes que optaram por acomodar 

e silenciar a contestação castrense. Não por acaso, o clima de irritação na entrevista 

concedida pelo ministro do Exército logo após o vazamento do plano “Beco sem saída” 

arquitetado por Bolsonaro e Fábio Passos e as críticas do Coronel Cavagnari sobre os atos 

de indisciplina253. 

A entrevista coincidiu com as vésperas da votação sobre os temas de interesse 

castrense na Comissão de Sistematização. Entretanto, em função dos acordos já 

realizados – que analisaremos nos capítulos seguintes –, a mensagem provavelmente 

estava endereçada aos críticos e àqueles rebelados da própria caserna254. 

Por fim, é importante pontuar a diferença de tratamento entre os casos de 

contestação militar estudados aqui. Enquanto não houve punição para oficiais ativos 

ligados aos setores de repressão e generais da reserva, oficiais de baixa e média patente 

tiveram que arcar com punições regulamentares e enfrentar julgamentos. Contudo, alguns 

destes militares saíram da turbulência castrense como “mártires”, o que 

consequentemente dificultava o rigor da aplicação dessas punições. Além disso, embora 

para alguns esses episódios tenham implicado no encerramento de suas carreiras 

militares, para outros, a contestação e a insubordinação catapultaram suas carreiras 

políticas. Por outro lado, mesmo na reserva, o coronel Cavagnari, ligado a grupos de 

esquerda e membro do NEE-UNICAMP, ficou sujeito ao rigor punitivo de Leônidas Pires 

Gonçalves. 

Tanto no campo político, quanto na caserna, não havia unanimidade em torno da 

política do Exército. A cúpula militar entrava no jogo político reconhecendo as regras 

instituídas, posição bem recebida entre as elites políticas – entre críticos e ex-aliados –, 

mas que aprofundava o ressentimento castrense com o fim da ditadura. Os generais se 

viam cercados e seus discursos procuravam conciliar os dois atores, assumindo uma 

posição ambígua de ameaças e vetos a determinadas propostas – para acalmar um dos 

lados – até supostas garantias de que o Exército não interviria no processo de 
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democratização – conciliando com políticos civis. Neste contexto de pressão sobre os 

generais, um novo ator político emergia dos bairros periféricos das grandes cidades, 

contando com apoio institucional de partidos políticos. Logo, os movimentos sociais 

caíram nos radares da instituição, sendo interpretados como uma ameaça ao processo 

constituinte. 
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Capítulo 3 – Um espectro ronda a Assembleia Nacional Constituinte 

Por meio de uma política conciliatória, reconhecendo o processo de 

democratização, a cúpula do Exército se envolveu nas disputas políticas que a arena 

Constituinte inaugurou. Como vimos no primeiro capítulo, as principais demandas das 

instituições castrenses, principalmente do Exército, foram: a destinação constitucional 

das FA, mantendo a prerrogativa de defesa externa e a garantia da “lei e da ordem”; a 

rejeição para a criação do Ministério da Defesa; a restrição do direito ao voto aos 

conscritos; a manutenção do serviço militar obrigatório; a manutenção do CSN; e da tutela 

constitucional militar. Não obstante, outros pontos de interesse que não foram 

reproduzidos pelo livro publicado pelo CCOMSEX eram a não ampliação da anistia, a 

restrição do direito de greve e, em menor escala, a manutenção do presidencialismo. 

Os desdobramentos desses temas foram acompanhados de perto pelas instituições 

castrenses, principalmente por meio dos seus assessores parlamentares e aqueles militares 

ligados aos respectivos órgãos de inteligência. Com base em um aprofundado estudo 

sobre os Relatórios Periódicos Mensais (RPMs) transcritos pelos chefes de gabinete do 

CIE, ao longo do momento constituinte, verificamos que a memória institucional sobre o 

golpe e a ditadura influenciou as interpretações militares sobre o processo político de 

democratização, principalmente, ao sustentar uma narrativa neurótica sobre a onipresença 

e a onipotência do seu antigo inimigo. Além disso, os RPMs projetavam para o público 

interno da cúpula do Exército Brasileiro os temas constitucionais mais sensíveis para a 

instituição, esboçavam possíveis dificuldades para aprovação de prerrogativas de seu 

interesse, elencaram inimigos e aliados dentro da ANC, bem como levantavam hipóteses 

sobre possíveis estratagemas de atores considerados rivais e/ou “moderados”. Deste 

modo, estes documentos se mostraram valiosos ao revelarem as narrativas e preocupações 

dos militares sobre uma ANC com grande repercussão nacional. Não foi por acaso a 

grande operação de guerra forjada pelos ministros militares para garantir prerrogativas 

constitucionais consideradas indispensáveis. 

Neste sentido, sustentamos neste capítulo a hipótese de que o grande investimento 

para a composição da assessoria militar (o lobby militar), entre outras ações, partiu em 

certa medida do temor dos militares diante da grande mobilização social em torno da 

constituinte. Ao mesmo tempo, o tom conciliador público dos generais na relação com as 

elites políticas, convivia dentro das instituições armadas sob um clima de tensão e medo. 

Os documentos internos revelam duras críticas a expressivos segmentos civis, tachados 
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como fracos e fisiológicos e que, por isso, poderiam ser cooptados pela pressão dos 

movimentos sociais. 

3.1. Incertezas, medos e temores 

Dentro da divisão de operações estabelecidas pelos comandantes de gabinete, o 

CIE era responsável pelo acompanhamento dos desdobramentos dos temas constituintes. 

Seu monitoramento das atividades políticas considerava parlamentares e lideranças 

políticas de todos os partidos políticos, da esquerda à direita. Por outro lado, os radares 

deste órgão também acompanhavam os movimentos populares e/ou de esquerda, assim 

como as articulações políticas de entidades civis e líderes religiosos. A atividade destes 

grupos era motivo de atenção para os militares, principalmente quando essa mobilização 

social girava em torno da pauta constituinte. As informações colhidas mensalmente eram 

documentadas em relatórios secretos destinados aos mais altos oficiais da corporação, os 

RPMs. Em certa medida, os pareceres destes documentos transmitiam temores e aflições 

diante de uma possível “interferência” destes grupos considerados extra-institucionais no 

processo político, comprometendo a integridade da representação democrática. 

Como pontuado em capítulo anterior, em 1985 a pauta constituinte já se destacava 

entre os assuntos de interesse castrense, principalmente diante dos movimentos 

parlamentares. A Emenda Constitucional nº 25 legalizou os partidos comunistas e 

facilitou a fundação indiscriminada de outros partidos políticos, ao todo 25 foram criados. 

Fundamentados em um imaginário nacionalista autoritário, os militares estranhavam o 

fisiologismo partidário entre os parlamentares do Congresso Nacional. A desconfiança 

dos militares se dava principalmente pela crença de que estes parlamentares eram 

movidos por interesses particulares, regionalistas e eleitorais, deixando em segundo plano 

os interesses nacionais. Tais práticas comprometiam a coesão nacional indispensável para 

determinadas pautas políticas, além de contrariar a composição de um Estado nacional 

forte, orgânico e centralizado. A fragilidade da classe política não só comprometia a 

unidade nacional indispensável, como também poderia prejudicar a integridade da 

imagem popular do Poder Legislativo. O RPM de junho de 1985 informava sobre o voto 

duplicado de parlamentares durante a sessão que apreciava a proposta de lei que 

regulamentaria as próximas eleições municipais marcadas para novembro daquele ano255. 

Os resultados da sessão foram mantidos e os deputados federais infratores não foram 
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punidos, mesmo depois da imprensa publicar fotos que evidenciavam o escândalo. Chefe 

do CIE e responsável pelos relatórios daquele ano, o general Délio de Assis Monteiro 

afirmou que este fato: 

(...) permitiu que se agravasse o descontentamento com o comportamento do 

Legislativo (...). Somando-se a estes fatos, outros ocorridos em algumas 

Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais – pagamentos de vencimentos 

exorbitantes a parlamentares e funcionários, além de várias acusações de 

malversação de recursos financeiros denunciados pela imprensa – aumenta o 

descrédito popular nos membros do Poder Legislativo, com riscos de 

generalização para toda classe política (...)256. 

O general não só alertava para as infrações praticadas pelos parlamentares, mas 

revelava uma maior atenção às consequências sociais que isso poderia implicar. O 

agravamento da impopularidade dos parlamentares era motivo de preocupação para a 

segurança institucional, diante da possibilidade de “sublevação social”. Em outras 

palavras, os parlamentares não contribuíam para manter a “ordem social” ao sobreporem 

interesses próprios às prioridades nacionais. Por outro lado, a imprensa, de certa forma, 

inflamava o descontentamento ao publicar as imagens dos parlamentares duplicando o 

voto, o que não contribuía para a estabilidade do processo político. Na percepção militar, 

a segurança e estabilidade institucional eram pontos vitais do processo democrático, 

enquanto a contestação e o descontentamento – elementos naturais das democracias – não 

faziam parte desta “ordem política” prevista pelos militares. 

O comportamento da classe política se diferenciava das manobras do presidente 

José Sarney. Conforme aprecia o general Délio de Assis Monteiro, se por um lado a classe 

política mostrava-se muito mais preocupada “com as acomodações partidárias e com as 

eleições de novembro próximo”, por outro lado o Presidente da República procurava 

estabelecer um pacto ao supostamente ouvir todos os setores da vida nacional”257. Desta 

forma, enquanto os “políticos” propiciavam um ambiente de “sectarismo” e 

“contestação” social, abrindo espaço para ação de grupos revolucionários e partidos 

comunistas, José Sarney procurava construir unidade ao propor um pacto nacional. 

Apesar de aceitarem o jogo democrático, os militares tinham dificuldades em absorver 

suas particularidades, uma vez que suas referências simbólicas ainda valorizavam a 

liderança presidencial como força capaz de criar unidade nacional. 
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Embora houvesse uma maior aproximação dos militares com o Presidente da 

República, ainda havia algumas reticências. Além dos partidos de esquerda, o PMDB era 

motivo de atenção especial para os militares do CIE, devido à sua heterogeneidade e à 

presença de lideranças políticas. Avessos à ausência de coesão e a qualquer político com 

potencial de mobilizar massas, os militares suspeitavam da integridade do partido, 

entendendo que sua fragilidade se explicaria pela ampla gama de tendências abrigadas 

pela sigla. O partido careceria de definição ideológica, contribuindo para o surgimento de 

lideranças carismáticas: José Sarney, Ulysses Guimarães e Franco Montoro258. Desta 

forma, os programas partidários seriam genéricos, limitando as propostas ao campo do 

senso comum, com ausência de projetos concretos. Os militares estranhavam a dubiedade 

do partido, e, principalmente, as disputas internas entre José Sarney e o presidente do 

partido Ulysses Guimarães. 

Essa situação de fragilidade do PMDB teria reflexos na ANC. A relação de 

conflito entre governo e partido dificultaria o encaminhamento de propostas do Presidente 

ao Congresso Constituinte. Principalmente, a indefinição ideológica do partido 

prejudicaria a representatividade dos parlamentares, assim como também a própria 

identificação de parlamentares aliados, de fato, aos interesses castrenses: 

(...) a prevalência do clientelismo comprometeria a identificação de lideranças 

confiáveis que pudessem polarizar as aspirações dos diversos segmentos da 

sociedade259.  

Após a aprovação da emenda constitucional nº 26 que convocava a ANC para o 

ano de 1987, as atenções do órgão de informações se voltaram para as eleições de 1986 

que elegeria os deputados federais e senadores que receberiam poderes constituintes. O 

objetivo dessas leituras sobre o quadro político do Congresso Nacional era exatamente 

informar aos comandos sobre os desafios que a instituição fardada iria enfrentar ao longo 

do processo constituinte. Desta forma, os relatórios serviriam de base para a montagem 

da equipe de assessoria parlamentar, cujos oficiais superiores foram escolhidos pelos 

ministros de cada força e dando a eles instruções sobre o campo em que atuavam. 

Nessas condições, ainda na expectativa dos resultados eleitorais, o RPM de 

outubro de 1986 fazia projeções para a provável vitória do PMDB. Responsável pelo 

relatório e chefe do CIE em 1986, o general de brigada Ruperto Clodoaldo Pinto esperava 
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uma ampla vitória do PMDB. Contudo, ressaltava que era provável a formação de blocos 

para defesa de interesses de organizações e grupos. Outro fator de atenção era a possível 

eleição de uma minoria de esquerda, que, apesar das suas diferenças, alertava o general, 

agiriam em bloco coeso para alterar “questões pertinentes à segurança nacional e ao papel 

constitucional das Forças Armadas”. O campo para articulação destes grupos à esquerda 

era favorável diante das fragilidades da classe política, sobretudo, aquela conservadora: 

(...) a união da “esquerda”, que mais uma vez buscará a aplicação da tradicional 

tática da “frente ampla”; a ausência de líderes entre as forças conservadoras, 

com reais condições de uni-las contra minoria mais atuante (...); e a pressão 

sobre os membros da ANC, que com certeza será exercida pelas entidades 

contestatórias e pelos movimentos populares
260

. 

Esse cenário se agrava ao considerar que a disputa eleitoral para governadores de 

estado acabou por secundarizar o pleito para escolha dos parlamentares constituintes. 

Além disso, a divulgação da propaganda dos candidatos aos cargos do Poder Legislativo 

ficou limitada ao horário gratuito de rádio e televisão. Tal situação viabilizaria a eleição 

de constituintes que não representassem de fato as “aspirações populares”, e que, 

portanto, estariam preocupados com interesses de grupos e organizações: 

Pouco politizado e bastante influenciado pela mídia, o eleitorado, mais voltado 

para a escolha dos futuros governadores, deverá conduzir ao Congresso 

Nacional políticos preocupados na defesa de pontos de interesse de grupos e 

organizações que não expressam as legítimas aspirações populares, em 

detrimento de parlamentares que poderiam contribuir para um melhor 

ordenamento da vida nacional261. 

Esse último levantamento revelava as aflições dos militares provocadas pelas 

incertezas geradas por uma das etapas comuns do processo político democrático que eram 

as eleições. Ancorados em uma cultura política autoritária, os militares tinham 

dificuldades em aceitar resultados do pleito que poderiam dificultar a aprovação das 

pautas constituintes de interesse castrense, dadas como certas e necessárias para a 

segurança da democracia. Essa compreensão determinista não tolerava divergências, 

entendendo qualquer oposição como uma tentativa de sabotagem da estabilidade 

institucional. A desconfiança dos militares em torno das classes políticas se dava em 

função do “eleitorado” brasileiro, apresentado aqui como alienado, sujeito passivo e 

despreparado. Apesar de acionar representações e aflições autoritárias que induzem uma 

necessidade de tutelar o processo político, o relatório não propõe medidas de intervenção 

que quebrem a legalidade. O cenário político especulado pela perspectiva castrense 
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incitava a mobilização e a participação dentro das regras estipuladas, como de fato se 

concretizou nas assessorias militares e em discursos oficiais. Sob outra perspectiva, o 

ocultamento das eleições para a escolha dos constituintes também foi motivo de críticas 

e ressentimentos para outros atores atentos ao processo constituinte. A mobilização 

alcançada anteriormente pelos movimentos pró-participação popular na Constituinte – 

algo que não passou despercebido pelos militares – havia se esvaziado durante aquele 

processo eleitoral (VERSIANI, 2014, p. 120)262.  

A disputa eleitoral ainda contou com grande entusiasmo eufórico do primeiro 

plano de estabilização econômica lançado pelo presidente José Sarney no dia 28 de 

fevereiro de 1986. O Plano Cruzado foi implementado por meio de diversos decretos, 

portarias e instruções. O objetivo principal era realizar uma reforma monetária que criaria 

uma nova moeda nacional – o cruzado –, além do congelamento de preços e a instituição 

do “gatilho” salarial e do seguro-desemprego. Valendo mil cruzeiros (Cr$ 1000,00), um 

cruzado (Cz$ 1,00) cortava três zeros da moeda, enquanto a base de cálculo do IPCA foi 

transferida para o dia 28 de fevereiro de 1986, zerando a inflação e iniciando uma nova 

contagem. Os preços foram convertidos em cruzados pelo valor do dia de 27 de fevereiro 

de 1986 e congelados, com exceção das tarifas de energia elétrica, reajustadas em 20% e 

congeladas. Com abono de 8%, os salários foram congelados pela média dos últimos seis 

meses, enquanto o salário-mínimo foi reajustado em 16%.  O “gatilho” salarial consistia 

no ajuste automático dos salários quando a inflação acumulada após o plano atingisse o 

índice de 20%. O seguro-desemprego foi criado, garantindo aos trabalhadores 

desempregados o recebimento de 70% do salário-mínimo por um período de até quatro 

meses após a demissão. Desta forma, o Plano Cruzado consistia em um “choque neutro” 

ao manter os padrões de distribuição de renda e riqueza vigentes antes do plano 

(MACIEL, 2008, p. 127 e 128). 

A equipe econômica responsável pelo plano era composta por diferentes matrizes 

teóricas, entre inercialistas e “estruturalista/pós-keynesiano”. Sob chefia de Dílson 

Funaro, o Ministério da Fazenda contava com os economistas Cardoso de Mello e Luiz 

Carlos Mendonça de Barros, enquanto o Ministério do Planejamento estava sob chefia de 
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 (...) todos os movimentos pró-participação popular na Constituinte ressentiam-se da intensificação das 

campanhas eleitorais para o governo dos estados, que absorviam, cada vez mais, a atenção de candidatos, 

militantes e eleitores, em prejuízo das discussões sobre os temas constitucionais. Nas campanhas de rua, 

nos horários de propaganda eleitoral gratuita e também nos noticiários da grande imprensa, a disputa para 

o governo dos estados acabou por ‘roubar a cena política’, pouco se conseguindo destacar do debate sobre 

a Constituinte, que caiu para segundo plano” (VERSIANI, 2014, p. 120). 
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João Sayad e Andrea Calabi (MACIEL, 2008, p. 123)263.  Desta forma, a partir do choque 

heterodoxo, o Plano Cruzado pretendia criar condições para reformas estruturais: 

(...) rompendo o círculo vicioso no qual o setor público brasileiro tinha entrado, 

em que os encargos financeiros do Estado e o endividamento externo 

alimentavam-se mutuamente, pois haveria queda na inflação e crescimento da 

demanda. A ruptura viria com a remonetização da maior parte da dívida 

pública, devido à demanda por moeda, com o próprio alongamento da dívida 

interna e com a renegociação da dívida externa, o que daria fôlego para o 

governo retornar uma política de investimentos e favoreceria a entrada de 

recursos externos diretos (MACIEL, 2008, p. 128). 

O Plano Cruzado contou com amplo apoio popular, revigorando a frágil 

legitimidade do governo Sarney ao combater a inflação sem uma política de recessão 

econômica. O choque heterodoxo provocou um crescimento acelerado da demanda de 

trabalhadores de baixa renda, o que, associado à queda substancial da inflação, liberou o 

consumo. O embalo consumista ganhou fôlego também quando famílias e empresas 

passaram a formar estoques com receio de futuros aumentos dos preços (MACIEL, 2008, 

p. 130). Se por um lado o plano levou ao aumento expressivo da produção industrial e à 

queda das taxas de desemprego, por outro o plano revelava certo esgotamento diante da 

escassez de produtos essenciais e da deterioração das contas públicas. Sem sucesso em 

conter o consumo, em junho daquele ano foi lançado o “Cruzadinho” com objetivo de 

criar um sistema de empréstimos compulsórios (PICCOLO, 2014, p. 263). 

Para a equipe econômica, era uma questão de tempo para o anúncio de um novo 

pacote. Contudo, os interesses eleitorais do PMDB, principalmente de Sarney e Ulysses 

Guimarães, esticaram a vigência do plano para garantir a ampla vitória do partido no 

pleito que se aproximava (MACIEL, 2008, p. 161). Em novembro daquele ano, 

promovido pelo embalo eufórico do efêmero sucesso do plano, o PMDB obteve ampla 

vitória eleitoral, não só ao eleger 22 dos 23 governadores, como também ao abocanhar 

53% dos lugares da Câmara Federal e 63% do Senado (45 das 72 cadeiras)264. Sozinho, o 

partido totalizava 54,46% dos assentos da ANC. Uma semana depois, era anunciado o 

Plano Cruzado II, cujo “arrocho salarial e o retorno da inflação consolidaram a impressão 
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 A equipe também contava com membros do Banco Central e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
264

 Outro partido da situação, o PFL ficou com 24% das cadeiras da Câmara Federal e 15 cadeiras no 

Senado (21%). Os dois partidos governistas controlavam cerca de dois terços do Congresso, enquanto o 

resto das cadeiras foi dividido entre dez partidos. O maior deles, o PDS ficou com 7% das cadeiras (33 

deputados e 7 senadores) (RODRIGUES, 1987, 25).  
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de um estelionato eleitoral de Sarney, maculando sua popularidade até o término do seu 

mandato” (NEVES, 2017, p. 76)265. 

3.1.1. Aliados ou inimigos? 

Parte da bibliografia sustenta que havia uma hegemonia conservadora na ANC, 

principalmente em função da presença de parlamentares ligados ao regime militar – mais 

precisamente à ARENA – e aqueles ligados aos grupos ruralistas e empresariais. Apesar 

da expressiva vitória do PMDB, é importante destacar que dos quais 298 parlamentares 

eleitos pelo partido, quarenta eram ex-integrantes do PDS. Maria Helena Versiani sugere 

leituras alternativas sobre o perfil político predominante na ANC. A partir dos dados 

levantados pelo cientista político David Fleischer, Versiani aponta que as legendas 

conservadoras elegeram naquele ano cerca de 203 parlamentares, entre eles: 133 

constituintes pelo PFL, 38 pelo PDS, dezenove pelo PTB, sete pelo PL e seis pelo PDC. 

Estes, somados àqueles quarenta constituintes do PMDB com passagem pelo PDS, ao 

todo somariam 243 parlamentares de linha conservadora eleitos. Já os partidos 

reconhecidos como de “oposição” teriam elegido cerca de 58 constituintes: 26 do PDT, 

dezesseis pelo PT, sete pelo PCB e PC do B e dois pelo PSB. No entanto, restariam os 

outros 258 peemedebistas não alinhados a tendências conservadoras. A disputa 

constituinte ficaria ainda mais equilibrada, se não favorável aos progressistas, se 

somarmos os 258 parlamentares do PMDB com aqueles 58 da oposição. Nesta conta, 

ficariam 316 constituintes de orientação progressista contra 243 ligados a partidos 

conservadores (VERSIANI, 2014, p.122).  

O enfraquecimento das legendas políticas em função do fisiologismo político 

presente no Congresso Nacional dificulta uma conclusão sólida sobre o perfil dos 

parlamentares constituintes conforme suas agremiações. A partir de três critérios 

específicos – 1) a economia de mercado e a intervenção estatal na economia; 2) o papel 

 
265

 Com intuito de desaquecer a demanda, o governo decretava um novo pacto econômico no dia 21 de 

novembro de 1986. O Plano Cruzado II estabeleceu o reajuste de alguns preços de produtos essenciais, tais 

como combustíveis, energia elétrica, telefone, correios, açúcar, remédios, táxis e leite e aumentou em mais 

de 100% o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de produtos como automóveis, bebidas alcoólicas 

e cigarros. Apesar do grande impacto inflacionário destas medidas, o governo procurou retardar o disparo 

do “gatilho salarial”, ao estabelecer que “fosse disparado no limite de 20% de reajuste, sendo o restante 

‘estocado’ para o gatilho seguinte’” (MACIEL, 2008, p. 182). Em fevereiro de 1987 o governo descongelou 

os preços, abandonando abruptamente os mecanismos de controle, o que gerou ruptura na equipe 

econômica. Com o nível inflacionário alcançando 20%, em abril do mesmo ano, Dílson Funaro assumiu a 

responsabilidade pelo fracasso do plano e pediu demissão do Ministério da Fazenda (PICCOLO, 2014, p. 

264). 
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do capital estrangeiro na economia; e 3) a reforma agrária –, Leôncio Martins Rodrigues 

elaborou uma classificação para os deputados federais eleitos. Com relação à primeira 

questão, apenas 6% dos deputados da Câmara declararam-se favoráveis a um modelo de 

economia no qual a iniciativa privada desaparecesse completamente, enquanto 15% 

defendiam que o Estado fosse o setor hegemônico, sem que a iniciativa privada 

desaparecesse. Eram ao todo 21% dos deputados posicionados mais à esquerda, facção 

importante, mas minoritária (RODRIGUES, 1987, p. 107). Por outro lado, 40% dos 

deputados eram favoráveis a uma economia com menor participação possível do estado, 

sendo classificados pelo autor como “liberais”266. Posicionados ao centro, 39% dos 

deputados admitiam uma preferência por uma economia com uma distribuição equitativa 

das responsabilidades entre o capital estatal e o privado. Dentro dessa última fração, 

metade desses parlamentares eram do PMDB. 

O segundo critério (papel do capital estrangeiro no Brasil) revelou uma maior 

unidade dos deputados federais: 62% não eram contrários à participação do capital 

estrangeiro, desde que sua atuação fosse limitada267. Esse centro majoritário contrastou 

com uma minoria de 23% que rejeitavam totalmente a presença do capital estrangeiro268 

e apenas 15% eram favoráveis a uma ampla participação do capital estrangeiro na 

economia brasileira269. Sobre o terceiro critério, Leôncio Martins Rodrigues sustentou 

que dificilmente uma reforma agrária mais radical seria aprovada na ANC, uma vez que 

66% dos parlamentares entendiam que apenas terras não produtivas deveriam ser 

distribuídas. Apenas 4% eram contrários à reforma agrária, e 30% sustentavam uma 

mudança radical da estrutura fundiária (RODRIGUES, 1987, p. 113 e 114). 

Com base nestes levantamentos, Leôncio Martins Rodrigues sustenta, portanto, 

que há um equilíbrio de forças políticas na ANC. Diante de cada uma das questões 

consideradas, há na Câmara maiores adesões à direita ou à esquerda, mas é perceptível 

uma tendência majoritária de centro entre os deputados federais eleitos. Vale destacar que 

a maioria dos deputados autodefiniram-se como de centro-esquerda ou da esquerda 

moderada (52%), enquanto apenas 32% se definiam ao centro do espectro político. Essas 

 
266

 “As maiores porcentagens de respostas favoráveis ao liberalismo econômico foram encontradas no 

PL/PDC, PDS e PFL, onde, respectivamente, 80%, 78% e 62% dos membros das bancadas declararam ser 

favoráveis a um mínimo de intervencionismo estatal” (RODRIGUES, 1987, p. 107).  
267

 Essa maioria se projetava praticamente em todos os partidos: no PMDB/PFL (67%), PDS (62%), PDT 

(50%) e PTB (56%). 
268

 Destes, 88% eram parlamentares do PT, PCB, PCdoB e PSB. 
269

 A maioria dos deputados dessa fração eram do PTB (38%), seguidos pelo PDS (35%) e pelo PFL (26%). 
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projeções revelam que a vitória do centro não correspondia a uma vitória automática da 

direita sobre a esquerda, ou um fracasso total da esquerda política (VERSIANI, 2014, 

p.124).  

Embora a constatação de um bloco majoritário moderado/conservador entre os 

constituintes contribua para a análise dos desdobramentos dos temas de interesse 

castrense na ANC, a heterogeneidade dos parlamentares e as características próprias da 

dinâmica política do Congresso Nacional seriam ocultadas se aqui nos retivéssemos 

exclusivamente em demarcações entre campos “progressistas” e “conservadores”. 

Considerando as especificidades do sistema político brasileiro dos anos oitenta, a simples 

constatação de uma maioria conservadora, como induzem algumas análises da ciência 

política, não significou a aprovação automática e integral daqueles temas de interesse 

castrense. Muito menos é possível afirmar que, como constam as projeções acima 

detalhadas, a predominância de parlamentares moderados e/ou centro facilitaria a ação de 

lobistas no esforço de convencimento. Além daqueles constituintes possuírem projeções 

próprias no que tange a assuntos militares, é necessário levar em conta a própria lógica 

de funcionamento do Congresso Nacional durante os anos oitenta, compreendida como 

um desafio pelos próprios militares. 

Marcos Nobre sustenta que as transformações sociais ocasionadas pelo 

crescimento econômico e pelo processo acelerado de urbanização, não encontraram 

expressão no sistema político estabelecido durante o regime militar, repressivamente 

mantido segundo o bipartidarismo artificial. Diante da necessidade de um modelo de 

gerenciamento político capaz de dar conta das diversidades e das desigualdades 

produzidas pelo desenvolvimento autoritário, ocorreu uma adaptação das estruturas 

partidárias existentes. Nesse sentido, acompanhando a pluralidade dos segmentos sociais, 

os partidos trouxeram para dentro de si a fragmentação de tal forma que sua própria lógica 

de funcionamento se tornou fragmentária (NOBRE, 2013, p. 41). 

Com o estabelecimento do pluripartidarismo, e ao incorporar o Partido Popular 

(PP) de Tancredo Neves, o PMDB aglutinou os interesses de uma elite assustada com a 

possibilidade de transformações radicais com o processo de democratização. Por outro 

lado, temia-se que uma possível pulverização das forças reunidas no partido pudesse 

contribuir para a retomada do controle político pelos militares. Para tanto, as correntes 

heterogêneas filiadas ao PMDB consolidaram um sistema interno de regras de disputas. 

Esse conjunto de práticas serviu de base para uma cultura política que se engendrou 
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durante a democratização, denominada por Marcos Nobre de “pemedebismo”270. Sua 

característica mais geral era a oferta de apoio parlamentar, seja qual for o governo e seja 

qual for o partido, em troca de benesses da máquina estatal. Esse era o fisiologismo 

político que, justamente, despertava suspeitas entre os militares. Sob a forma de um 

superbloco de parlamentares apoiadores, cuja entrada é ofertada a quem desejar, esse 

condomínio de poder político organizado era administrado por um sistema hierarquizado 

de vetos que arbitra os conflitos internos. Conforme o espaço conquistado dentro da 

máquina partidária, um grupo organizado ganhava a prerrogativa de vetar iniciativas que 

lhes poderiam ser contrárias (NOBRE, 2013, p. 43). 

A inédita vitória eleitoral de um partido nas eleições brasileiras contemporâneas 

em 1986 contribuiu para a consolidação do peemedebismo. Neste contexto, o sistema 

hierarquizado de vetos foi polarizado entre parlamentares e governadores do PMDB, 

enquanto o presidente Sarney estava enfraquecido e tutelado pela cúpula do partido 

liderada por Ulysses Guimarães271. A ANC mudou, contudo, a correlação de forças ao 

conferir maior autonomia aos parlamentares em relação aos governadores, mesmo para 

aqueles que dependiam destes para a sua sobrevivência política. Dessa forma, a 

composição do Congresso Constituinte se baseava em uma maioria parlamentar avessa a 

transformações estruturais, cuja cultura política estava assentada em um sistema de vetos 

que poderia barrar propostas consideradas radicais. Nesse sentido, escreve Marcos Nobre: 

A característica mais geral dessa correlação de forças pemedebista da década 

de 1980 é a sua orientação para impedir transformações profundas, 

especialmente em um momento em que uma reorientação radical do padrão de 

sociedade do país se impunha. Em um modelo político como esse, leva a 

melhor quem tem maior poder de veto, o que inclui posições estratégicas 

sólidas encasteladas no Estado, ocupação eficiente da mídia, com colonização 

do debate público, poder de fogo para chantagear a política pública do 

momento, ou uma combinação desses elementos (NOBRE, 2013, p. 49). 

O texto constitucional de 1988 foi resultado desse descompasso brutal entre 

sistema político elitista e conservador e a inédita organização da mobilização popular 

(NOBRE, 2013, p.50). Em outras palavras, as propostas de mudanças profundas na 

Constituinte foram travadas dentro do sistema de vetos e pelo fisiologismo, aspectos que 
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 “O nome não quer dizer que se trate de uma prática restrita apenas ao PMDB, mas foi esse partido que 

primeiro a moldou e consolidou, ainda nos anos 1980, quando deteve, formalmente pelo menos, domínio 

absoluto da política brasileira” (NOBRE, 2013, p. 42). 
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 Depois de dezoito anos, os governadores eleitos pelo voto direto tornaram-se as figuras mais destacadas 

das cúpulas partidárias. “A partir desse momento, todo um complexo e intrincado sistema de vetos em 

formação passou a ter nos governadores árbitros incontestes, aos quais se somava (mas sem lhes ameaçar 

a liderança) a tradicional cúpula parlamentar, liderada pelo então presidente do PMDB, Ulysses Guimarães. 

(NOBRE, 2013, p. 46). 
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caracterizam o pemedebismo. Apesar do conservadorismo dos parlamentares e da sua 

aversão a transformações profundas, os militares tinham dificuldades em compreender as 

especificidades dessa nova dinâmica parlamentar. As suspeitas e desconfianças castrenses 

sobre a classe política brasileira não eram uma novidade, mas históricas. Após um regime 

que militarizou as decisões de Estado, marginalizando diferentes segmentos civis do 

processo político, a reconciliação entre militares e setores da classe política ocorreria de 

forma lenta, onde antigas representações ainda faziam parte do repertório da caserna. 

Fator de unidade da caserna durante o regime militar, os militares mantinham sua 

repulsa à política civil, entendida como demagogia populista e propensa a ocasionar 

instabilidade social ou riscos de ruptura da ordem (MARTINS FILHO, 2019, p. 69). No 

entanto, em que pesem as suspeitas sobre as elites políticas, não consideravam o retorno 

do regime militar, circunscrevendo seu novo papel à política de bastidores. Em um 

contexto de mobilização social e presença ativa da esquerda em torno da Constituinte, era 

imperativo a composição de alianças com parlamentares conservadores e moderados. 

Caso contrário, estes poderiam se juntar aos seus inimigos. 

3.1.2. A sombra de uma memória, o inimigo está por toda parte  

Os militares do CIE avaliaram com um saldo “positivo” os resultados das eleições 

de novembro de 1986, ao considerar que a ANC teria um aspecto predominantemente 

conservador. Enquanto o Senado estaria equilibrado entre blocos “progressistas” e 

“moderados/conservadores”, a Câmara Federal era majoritariamente moderada. Na 

avaliação do general Ruperto Clodoaldo Pinto, a vitória de uma maioria conservadora 

significava a continuidade do regime militar, respaldada agora pelo “eleitorado 

brasileiro”: 

O eleitorado brasileiro, como já estava previsto, elegeu uma maioria de 

representantes alinhada com a posição ideológica conservadora o que não 

significa imobilismo, mas o aperfeiçoamento das estruturas de modo a que haja 

progresso em todos os campos e seja propiciado um melhor nível de bem-estar 

a todos os seus estratos sociais272.  

O RPM de dezembro de 1986 transmitia um certo alívio pela composição 

minoritária de partidos de esquerda, embora alertasse para que “8,4% são militantes de 

OS [Organizações Subversivas] e 27,7% são ligados a OS ou ‘radicais’”. A avaliação 

“positiva” era rapidamente substituída pelo tom alarmista pelo discurso neurótico que 
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 RPM de janeiro de 1987 - fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_87061609_d0001de0001 

(página 04). 



171 

 

temia a presença do inimigo. Dessa forma, mesmo que minoritária, a esquerda pretendia 

romper com as “estruturas vigentes de modo a preparar a evolução do País conforme seus 

desígnios”273. Na avaliação do general Ruperto Clodoaldo Pinto, estes “militantes” 

buscariam influenciar o processo constituinte nos “aspectos social, econômico e político” 

sem o respaldo representativo eleitoral. No que tange às Forças Armadas, a principal 

ameaça consistia na “mudança de sua destinação constitucional o que atenderá aos 

interesses das esquerdas, pois facilitará a elas a sempre pretendida tomada de poder”274. 

Tal leitura se deve a uma memória militar sobre o golpe e a ditadura que sustentava 

uma narrativa neurótica e obsessiva sobre a presença do inimigo “subversivo” no 

processo de democratização. O antigo inimigo dos governos militares ainda estaria vivo 

e atuava por meio dos partidos de esquerda ou na mobilização popular em torno da 

Constituinte. Tratava-se de uma visão conspiratória dos antigos perpetradores da 

violência que ainda não enfrentaram a série de tabus que impunha o silêncio sobre o 

passado ditatorial. Esta narrativa negava a violência extrema e o autoritarismo do regime 

militar, preservando a ausência de culpa, ou a consciência recalcada da culpa. A própria 

narrativa neurótica impendia o reconhecimento pelos perpetradores das suas próprias 

responsabilidades (NAPOLITANO, 2020, p. 42). Nesse raciocínio, o general Délio de 

Assis Monteiro recuperava aquele passado recalcado: “inimigo, ao invés de desgastado, 

se via fortalecido e mantêm a iniciativa das ações”. Estes se aproveitariam das brechas da 

democracia para realizar suas atividades de recrutamento, propaganda e infiltração. 

Diante deste cenário imaginado, o general lamentou o fim da censura: 

A propaganda adversa, que de forma massiva vem sendo feita há mais de um 

lustro – invadindo escolas, fábricas, escritórios, comunidades e igrejas -, e que, 

com autorização expressa da LSN para o livre debate doutrinário (apesar de 

unilateral), a esse título livre, agora, com a eliminação da censura, faz-se às 

escâncaras275. 

A maior preocupação dos militares era a influência deste inimigo sobre o terreno 

político que não estaria suficientemente seguro. Conforme suas representações, as 

fragilidades da classe política eram reveladas pelo fisiologismo dos parlamentares, pela 

ausência de uma liderança forte e capaz de unificar o bloco “conservador”, pela ausência 

de convicção ideológica e pelo predomínio de parlamentares moderados, onde a maioria 
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24). 
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estava mais atenta a questões sectárias/regionais e não nacionais, outros com desvios 

morais – como o caso dos votos duplos registrado acima –, ou interessados apenas em 

benefícios particulares e clientelistas. Com base nisso, os constituintes moderados 

poderiam ser convencidos/manipulados pela esquerda ou intimados pelos movimentos 

sociais a votarem emendas constitucionais que contrariassem os interesses castrenses. 

Fundamentalmente, consideradas a última fronteira da democracia ocidental, o alvo 

prioritário dessa esquerda seriam exatamente as FA, que deveriam ser enfraquecidas por 

meio de prerrogativas constitucionais que limitassem o papel de “defesa” da democracia. 

A ampla repercussão da experiência de terror de Estado pela imprensa, alimentava 

as teorias conspiratórias dos militares. Supostamente controlada pelo “inimigo”, a 

imprensa promovia a “propaganda adversa”, com a pretensão de “depreciar” a imagem 

das Forças Armadas. Desse modo, embora a esquerda armada tenha sido derrotada pela 

força, agora ela atuava no campo político e cultural, cujo objetivo seria criar condições 

necessárias para a tomada do poder. Nesta esteira de raciocínio, ganhava força nos 

círculos militares a tese do movimento “revanchista” das esquerdas, cuja alcunha era 

atribuída a qualquer denúncia ou tentativa de punição aos perpetradores da repressão, 

sobretudo aos torturadores. A pecha de “revanchismo” era mais um discurso neurótico 

que impedia o reconhecimento da culpa recalcada. 

Fundamentalmente, o que mais incitou críticas de parcialidade e acusações de 

“revanchismo”, foram as narrativas literárias baseadas nas memórias de ex-combatentes 

da luta armada, publicadas a partir da década de setenta276. Se havia um certo diálogo e 

acomodação entre a memória institucional do Exército e a memória liberal, prevalecia a 

tensão entre as vítimas e os perpetradores. Embora o regime autoritário tenha acabado, 

iniciava uma guerra pela memória onde, por um lado, os militantes da luta armada 

pretendiam lembrar, enquanto os oficiais militares queriam esquecer. Como uma forma 
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 Em 1977 foi publicado “Em câmara lenta” de Renato Tapajós, que testou os limites da “distensão”. A 

obra acabou sendo censurada pelo governo Geisel. Já em 1979 foi publicado “O que é isso, companheiro?” 

de Fernando Gabeira, contando com expressivo sucesso editorial. Essas obras e mais outras publicadas na 

mesma época abordam a denúncia da tortura como “pedra angular sobre a qual se constrói a memória dos 

militantes sobre o período mais agudo da ditadura” (MARTINS FILHO, 2003, p. 6). Em que pesem as 

denúncias sobre a violência da repressão estatal e da tortura sistemática, tais obras possuem abordagens 

distintas sobre o trauma provocado por essas ações. Como sustenta Marcos Napolitano, a literatura de 

testemunhos durante os anos 1979-1989, marcada, sobretudo, pelo sucesso das obras Os Carbonários, de 

Alfredo Sirkis (1980) e O que é isso, Companheiro?, de Fernando Gabeira (1979), não se pautou pelo 

enfrentamento do “‘trauma cultural’, mas pela busca de uma elaboração narrativa calcada na ironia e na 

paráfrase que esvaziou o papel da violência na luta armada da esquerda, bem como o trauma da derrota  e 

da tortura sistêmica”. Já na literatura dos anos setenta o trauma era o elemento catalisador da narrativa, 

como registram as obras Festa, de Ivan Ângelo e Em Câmara Lenta, de Renato Tapajós (NAPOLITANO, 

2020, p. 36). 
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de resistência ao movimento de esquecimento pelos militares (e pela sociedade), as 

publicações literárias de ex-combatentes faziam parte desse esforço de lembrar o passado 

de violência extrema. Já os militares, viam tal ação como “revanchista” e inoportuna, 

rompendo com o “acordo” instituído pela Lei de Anistia de 1979 que já teria sepultado a 

discussão (MARTINS FILHO, 2003). O Exército mantinha o silêncio do perpetrador, em 

que pesem algumas manifestações de oficiais descontentes. 

O embate ganhou novos contornos a partir de 1985, ano da publicação do livro 

documentário Brasil: Nunca Mais (BNM), cujas denúncias eram embasadas por 

documentos produzidos pelas próprias autoridades do regime, os ministros do STM277. 

Liderado pelo bispo Dom Paulo Evaristo Arns, pelo Rabino Henry Sobel e pelo Pastor 

presbiteriano Jaime Wright, o projeto de pesquisa revelou como a política estatal de 

repressão estava atrelada à tortura, desaparecimentos e execuções. Politicamente, de uma 

forma geral, essas narrativas propunham uma reformulação da Lei de Anistia de 1979, 

principalmente no que tange ao acesso à verdade e à justiça, além de trazer para o debate 

reflexões sobre direitos humanos violados ao longo da ditadura. 

Em uma refutação explícita ao projeto BNM, foi lançado em agosto de 1986, o 

livro Brasil Sempre, escrito por Marco Pollo Giordani, ligado ao DOI-CODI. O objetivo 

da obra era expressar as indignações de ex-componentes dos órgãos de informação com 

o fim do regime militar. Com base na GR e na DSN, o livro denunciava o avanço da 

subversão na Igreja Católica e repetia a versão do perigo comunista de 1935 a 1974. 

Respondendo diretamente ao BNM, nega as denúncias de tortura, ao mesmo tempo que 

procurou justificar eventuais “excessos” (MARTINS FILHO, 2003, p. 08). O discurso 

neurótico reproduzia a presença do inimigo, repondo o passado e impedindo o 

reconhecimento da culpa pela violência extrema durante a ditadura. 

Diante das provas produzidas pelo próprio Estado autoritário, era difícil sustentar 

a pura negação ou uma narrativa de transferência da culpa. Além disso, 

fundamentalmente, ao sustentar a tese de que a violência extrema fazia parte da política 

de Estado, a responsabilização não só recaía apenas em alguns jovens oficiais militares 

(a “tigrada” ou o “porão”), mas também nos altos escalões. Dessa forma, na perspectiva 

militar, não era mais possível manter o silêncio institucional dos perpetradores. Ex-chefe 

do DOI-CODI do I Exército, o ministro do Exército Leônidas Pires Gonçalves foi um 
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 O projeto de pesquisa investigou 707 processos completos e outra dezena de incompletos. Todos esses 

processos transitaram entre abril de 1964 e março de 1979 (ARNS, 1985, p. 22). (ARNS, Paulo Evaristo. 

Brasil: Nunca Mais. 7ª ed. Petrópolis, Vozes). 
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ávido defensor de militares ligados aos aparelhos de repressão da ditadura278. Logo, o 

general incumbiu o CIE de produzir uma versão “oficial” do Exército sobre a luta armada, 

com objetivo de “desmentir” a BNM. Com uma narrativa neurótica que tenta isentar a 

culpa, o projeto deveria “revelar” as “reais” intenções da esquerda armada, 

principalmente ao denunciar as suas ações violentas com o propósito de instaurar uma 

ditadura socialista. Seria a oficialização da narrativa do recalcado, que não só atribuiria a 

responsabilidade às vítimas pelo endurecimento do regime e do terror de Estado, como 

se tais medidas repressivas fossem “justificadas” pela “periculosidade” do inimigo. Em 

outras palavras, “o inimigo era culpado pela violência que eu cometi”. 

A obra foi finalizada em 1987, com quase mil páginas, fruto de um trabalho 

coletivo de homens ligados ao sistema de repressão da ditadura, sob coordenação do 

coronel Agnaldo Del Nero Augusto, chefe da Seção de Informações do CIE. O projeto 

recebeu o nome-código de “Orvil” – a palavra livro escrita de trás para frente – e contou 

com a ampla documentação da qual o CIE dispunha em seu acervo279. O conteúdo 

anticomunista não era muito diferente do livro Brasil Sempre. Orvil narrava supostas 

ofensivas comunistas para tomar o poder no Brasil a partir de 1935. Durante a 

democratização, o suposto plano de tomada do poder ainda estaria em marcha, mas não 

pela força, e sim pelo controle das instituições culturais, com os comunistas assumindo 

postos em escolas, universidades, jornais e nos cargos burocráticos do governo. O 

envolvimento da Igreja Católica na produção do BNM, com liderança de dom Paulo 

Evaristo Arns, seria prova inconteste do avanço da “subversão” (FIGUEIREDO, 2007, p. 

61). De forma obsessiva, a obra projetava o inimigo comunista em toda parte, criticando 

o processo de democratização. Em função do tom radical da obra, o próprio ministro do 

Exército e o presidente Sarney vetaram a publicação do livro, embora tenha circulado de 
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 A deputada federal Bete Mendes (PT-SP) foi convidada a integrar uma comitiva presidencial em viagem 

oficial para o Uruguai em agosto de 1985. Lá, a deputada reconheceu um dos seus torturadores durante a 

sua prisão, o então adido militar da embaixada brasileira, coronel Carlos Brilhante Ustra. Logo, Bete 

Mendes o denunciou ao presidente Sarney e Leônidas Pires Gonçalves. O caso teve ampla repercussão na 

imprensa e na caserna, no entanto, nada foi feito. O ministro do Exército chegou a defender o coronel, 

recusando-se a puni-lo. Meses depois o coronel foi removido do cargo. 
279

 “A exemplo do que havia ocorrido no projeto Brasil: nunca mais, a equipe do Orvil precisava de uma 

montanha de documentos para escorar sua pesquisa. (...) O 1 milhão de páginas acumulado pelo BNM era 

troco comparado ao acervo do CIE. Neste, havia não apenas toda papelada produzida pelo órgão nos seus 

18 anos de existência como também cópias de documentos cedidos por outros organismos da chamada 

comunidade de informações (SNI, Cisa, Ciex, DOI-CODI, etc). Os gavetões de aço do CIE guardavam, por 

exemplo, boa parte da documentação elaborada pelo serviço secreto da Marinha – o mais antigo e completo 

das Forças Armadas, criado em 1955 – e toneladas de papéis pertencentes a grupos clandestinos de 

esquerda, apreendidos em operações de repressão” (FIGUEIREDO, 2007, p. 61).  
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mão em mão entre grupos militares e civis de extrema direita (FIGUEIREDO, 2007, p. 

97) 280. 

O Exército deveria escolher entre assumir o tom radical da obra produzida pelo 

CIE, comprometendo sua política conciliatória institucional, ou optar pelo esquecimento 

e garantir seus canais de diálogos com as elites políticas moderadas. Eram dois caminhos 

de memória baseados no tabu, um dos comandantes perpetradores, outro dos soldados 

executores. O primeiro, silencioso, optando pelo esquecimento em nome da “pacificação 

nacional”, enquanto o segundo, ruidoso, abertamente negacionista, crítico do processo 

democratizante. Fundamentalmente, a obra reproduzia a memória de um grupo radical 

dentro do Exército, que não encontrou ressonância significativa dentro da cúpula militar. 

Talvez, mais por uma questão de pragmatismo político, do que por discordâncias 

ideológicas. Em um contexto de pressões sociais por transformações estruturais pela 

Constituinte e ativismo das esquerdas, somado a uma memória liberal dominante e crítica 

ao golpe e à ditadura, não convinha para os generais uma memória institucional 

combativa e abertamente negacionista. O esquecimento pavimentou a (re)aproximação 

com as elites políticas. Além do mais, a radicalidade daquele grupo contrariava a opção 

institucional de retirada para os bastidores da política nacional, assim como sua 

mobilização política comprometia os princípios de hierarquia e disciplina.  

A desistência da publicação do livro Orvil revelava fissuras dentro da instituição 

armada, principalmente entre os comandos e algumas bases militares. Em certa medida, 

ambas memórias conviviam no Exército, apesar do próprio esprit de corps garantir o 

predomínio da memória oficial. Para tanto, o silêncio em torno do golpe e da ditadura era 

mais uma aparência de unidade castrense, ocultando a discórdia militar que tais eventos 

ainda despertavam. 

Embora tenha se consolidado uma memória institucional apaziguadora e 

conciliatória, nasceu do seu próprio aparelho burocrático uma memória militar alternativa 

mais radical. A primeira optou pelo esquecimento, sedimentando as bases da nova 

República que nascia, e assim abrindo espaço político para os interesses dos comandantes 

militares. Mais precisamente, a memória institucional restabelecia o diálogo com 
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 Um dos integrantes do projeto “Orvil”, Carlos Brilhante Ustra escreveu dois livros. O primeiro deles 

foi Rompendo o silêncio, escrito após a deputada Bete Mendes (PT-SP) ter reconhecido o autor como um 

de seus torturadores em agosto de 1985, durante uma viagem para o Uruguai. O caso teve grande 

repercussão na caserna, como constatou o RPM daquele mesmo mês. Este livro negou as denúncias de 

tortura contra os militares. O segundo livro foi A Verdade Sufocada: A história que a esquerda não quer 

que o Brasil conheça, que retomava a narrativa do Orvil (FIGUEIREDO, 2007, p.97). 
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segmentos liberais moderados, fundamental para garantir os interesses institucionais na 

ANC. A memória militar alternativa estava isolada em função do próprio radicalismo, 

principalmente por não optar pelo esquecimento, mas se sustentar exclusivamente no 

revisionismo enviesado e no negacionismo do golpe e da ditadura. 

3.1.3. Um espectro ronda a Assembleia Nacional Constituinte 

Em que pese a produção do Orvil pelo CIE, os RPMs eram documentos oficiais 

do Exército, assinados por generais-de-divisão rotativos, todos próximos da cúpula 

militar. Seu objetivo era “informar” os comandantes do ACE sobre diferentes aspectos 

nacionais, inclusive sobre questões internas da instituição. Principalmente, estes 

documentos não criticavam o processo de democratização, mas a presença da esquerda e 

de movimentos sociais em torno do processo Constituinte.  

Os RPMs registram como a memória da caserna havia se conectado aos medos e 

neuroses dos militares, onde o antigo inimigo (ainda) teria condições para enfraquecer as 

Forças Armadas e assim tomar o poder. Foi neste raciocínio que o general Délio de Assis 

Monteiro considerou o BNM como parte de uma campanha “revanchista” com interesses 

particulares na ANC: 

É possível crer na alegação, feita por seus autores, que o livro não tem como 

objetivo o revanchismo, no sentido de apurar responsabilidades individuais, 

pelo menos imediato. Da sua leitura foca a impressão que seus objetivos são 

mais amplos e abrangentes: atingir o regime político vigente após 1964 e as 

instituições empenhadas no combate à subversão, cuja atuação é imputada à 

adoção, pelo regime, da Doutrina de Segurança Nacional e, como insinua o 

próprio livro, por meio da Assembleia Nacional Constituinte, modificar as leis 

dela decorrentes e a própria destinação constitucional das Forças Armadas281. 

Por essa razão, era fundamental a articulação dos militares junto aos parlamentares 

moderados e conservadores, antes que estes fossem cooptados pela esquerda. Os militares 

entendiam que a Constituinte era uma grande oportunidade para alterar a legislação, 

principalmente a destinação constitucional das FA, condição para a tomada de poder pelos 

comunistas. Nesta mesma linha de pensamento, o chefe de gabinete do CIE em 1987, 

general Tamoyo Pereira das Neves, sustentava que revolução comunista se daria de forma 

gradual, onde haveria uma etapa intermediária entre a transição do regime “democrático 

burguês” para a “ditadura do proletariado”. A Constituinte seria o momento para a 

elaboração de um texto constitucional que estabeleceria o “Estado Liberal”, em que: 

(...) as salvaguardas institucionais seriam mínimas e inadequadamente 

aplicadas, e as liberdades democráticas e políticas, elevadas ao grau máximo, 
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permitiriam uma radical ostensiva atuação revolucionária, com a neutralização 

dos instrumentos jurídicos e dos órgãos de segurança do Estado282. 

O texto forja uma falsa dicotomia entre liberdade e segurança, como se uma 

categoria excluísse a outra. O “excesso” de liberdades criaria um Estado fraco, incapaz 

de se defender frente a possíveis ameaças internas e/ou impulsos revolucionários. Seria 

necessário um “equilíbrio”, onde o Estado detivesse ainda os meios jurídicos para se 

defender. Não havia um discurso golpista institucional que requeresse uma intervenção 

das FA para conter a “subversão”. A legitimidade da Constituinte era reconhecida, por 

isso a apreensão militar em torno dela.  

Era fundamental as disposições legais que garantissem as “salvaguardas 

institucionais”, como o Estado de Sítio ou de Emergência. Mais importante, a “garantia 

da lei e da ordem” enquanto destinação constitucional das FA era indispensável para as 

garantias do Estado democrático. Embora os RPMs apontassem para a necessidade da 

continuidade deste papel militar, havia aqui um redimensionamento desta função. A ação 

militar deveria ser prevista pela legislação, acionada conforme a obediência do poder 

civil, enquanto dispositivo de controle social. Seria um novo papel de “segurança ajustada 

ao caráter da democracia”283, ou seja, uma ação militar prevista juridicamente e 

regulamentada, de “salvaguarda” das instituições, das leis e da “ordem”. Muito mais do 

que uma simples questão teórica normativa, a previsão legal deste papel era necessária 

não só para garantir a “legitimidade” jurídica da ação militar, mas para a cristalização e 

institucionalização dessa função reconfigurada. Nesse sentido, a prerrogativa 

constitucional garantiria a centralização do comando das ações militares, assim como 

regularizaria legalmente as operações. 

Por essa razão, a promulgação da prerrogativa constitucional sobre a destinação 

das FA era considerada o principal objetivo das instituições militares na Constituinte. Não 

por acaso foram objeto de maior atenção nos relatórios mensais do CIE e dos assessores 

militares nas comissões da ANC. Enraizados ainda na perspectiva da guerra 

revolucionária, algumas das demandas castrenses, portanto, possuíam uma função de 

garantidora da “segurança” do Estado contra possíveis “distúrbios sociais” ou 

movimentos revolucionários. Consideradas indispensáveis para a estabilidade da 

democracia, a ausência dessas “salvaguardas” e o excesso de liberdades levaria a 
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instituição de um “Estado Liberal Fraco”, viabilizando uma “Democracia Popular” que 

seria a fase transitória para a ditadura do proletariado284: 

 

Estas projeções sobre a tomada do poder por parte de “organizações subversivas”, 

em um cenário supostamente “favorável” em função da fragilidade da classe política e 

das instituições, não eram novidade. Por outro lado, o que havia de novo era o abandono 

das pretensões golpistas, reconhecendo a legitimidade da Constituinte como palco central 

para a definição da nova Constituição. As regras institucionais deveriam ser seguidas, as 

intervenções já eram anacrônicas. 

Além de garantir a destinação constitucional das FA e de outras “salvaguardas” 

do Estado, o esforço dos militares na ANC também se estendia para outros campos. Na 

compreensão dos militares, a esquerda também apresentava outras propostas 

constitucionais cujo objetivo era enfraquecer as FA e as instituições públicas. A pauta 

para ampliação da anistia era vista como uma forma de desestabilizar os comandos, a 

disciplina e a hierarquia, uma vez que as propostas previam a reintegração de militares 

cassados nos postos em que deveriam ocupar conforme promoções pela antiguidade. O 

Ministério da Defesa era acusado de “revanchismo” ao tentar enfraquecer a aproximação 

das FA junto ao presidente. A redução da competência da Justiça Militar para apenas 

julgar casos da esfera militar, poderia comprometer a integridade dos processos 

enquadrados na Lei de Segurança Nacional (LSN). Além destes, o RPM de maio de 1987 
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elencou outros objetivos da esquerda: extinção da grande propriedade, do Senado Federal, 

do SNI e do serviço militar obrigatório; aprovação prévia do Congresso Nacional para 

promoção a general de exército, almirante de esquadra e brigadeiro de ar; e, por fim, 

liberdade de organização à revelia do Estado285. Conforme seu discurso neurótico, os 

militares se viam como alvos prioritários de um “ataque” das esquerdas para enfraquecer 

as instituições. Por essa razão, o modus operandi “defensivo” para garantir as 

prerrogativas constitucionais indispensáveis. Como veremos adiante, embora as 

demandas castrenses fossem marcadas pela permanência de dispositivos constitucionais 

da ditadura, tais propostas receberam novas roupagens e ao longo do processo constituinte 

foram ressignificadas. 

Evidentemente que a interferência militar na Constituinte não passou 

despercebida pelos setores civis. Se era um Estado Democrático de Direito que estava 

sendo construído, com base em princípios liberais democráticos, para a preservação 

disciplinar e do profissionalismo militar, as FA não deveriam se envolver em questões 

políticas. A cartilha dos países desenvolvidos reforçava um modelo do “grande mudo”, 

ou seja, instituições armadas não deveriam se envolver em questões políticas, seja qual 

for o governo, seja qual for o momento político. Contudo, para os militares brasileiros, 

não só era legítimo, mas necessária a influência militar sobre o processo constituinte, 

desde que fossem respeitados os critérios disciplinares e hierárquicos corporativos. 

Dentro da concepção castrense, sua atuação na ANC não seria interferência política dos 

militares. As instituições armadas “sempre” foram agentes ativos na história do país286. 

Principalmente, era feita a política do Exército, não política no Exército, uma vez que o 

movimento político da instituição aparentasse uniformidade e coesão, enquanto as ordens 

unificadas e centralizadas partissem do núcleo duro da cúpula militar. Desta forma, o 

profissionalismo aqui estava preservado, uma vez que os soldados obedeciam a ordens 

superiores, no caso, para a garantia de prerrogativas dadas como certas e fundamentais, 

consideradas indispensáveis a todo e qualquer forma de Estado. Em sua perspectiva, não 

havia autonomia das instituições militares, mas o cumprimento do seu papel profissional, 

elitista, salvacionista e tutelar. 

A presença das esquerdas no cenário político, somada à suposta fraqueza dos 

parlamentares e das instituições justificava o envolvimento político dos militares, 
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principalmente na ANC. Embora não fosse cogitada uma intervenção, o salvacionismo 

militar e a concepção tutelar operavam sobre outros mecanismos políticos. Dessa forma, 

em que pese a composição minoritária das esquerdas no Congresso Constituinte, os 

militares registravam nos RPMs sua preocupação diante da participação ativa destes 

grupos. Na ótica castrense, essas esquerdas compostas por parlamentares de “ideologias 

radicais” e membros de “organizações subversivas” agiriam em bloco para alcançar os 

mesmos objetivos. Dessa forma, uma ala progressista do PMDB, o PT, o PSB, o PCB, o 

PCdoB e o PDT atuariam em conjunto, explorando brechas legais, situações de 

indefinição e discordância para influenciar temas do processo constituinte, “inclusive em 

pontos de interesse direto das Forças Armadas, em geral, e do Exército, em particular”287. 

Essa ação das esquerdas era entendida não só como um grande fator de risco às 

prerrogativas fundamentais como a destinação das FA, mas também a integridade da 

representatividade democrática. No RPM de maio de 1987, o general Tamoyo Pereira das 

Neves reconheceu a margem confortável das correntes moderadas e conservadoras no 

Congresso Constituinte, mas não deixava de ser contraditório. Convenientemente, essa 

maioria representaria de fato a sociedade brasileira, como um reflexo seu no parlamento. 

Por outro lado, essa maioria moderada/conservadora se tornaria um problema diante das 

fraquezas de uma maioria sem convicção ideológica e fisiológica. Neste sentido, 

conscientes de suas fragilidades representativas, ao compor uma minoria parlamentar na 

Constituinte, os partidos de esquerda estariam: 

respaldados pelos Movimentos Sociais – particularmente os populares e o 

sindical -, onde atuam com intensidade, infiltrados com eficiência, e com 

apoio, não oficial mas ostensivo, da corrente progressista do clero, defendem 

uma ampla pressão popular sobre os constituintes, objetivando desacreditar os 

adversários ideológicos e intimidar os vacilantes, de forma a aprovar-se uma 

Constituição que vá ao encontro dos seus interesses288.  

Conforme a explanação acima, a ação de partidos de esquerda minoritários no 

congresso e a intensa campanha promovida por movimentos sociais eram considerados 

uma ameaça para a representatividade democrática e estabilidade institucional. Na 

percepção institucionalista – e elitista – dos militares, a garantia da legitimidade 

democrática da nova constituição dependia da elaboração da maioria parlamentar eleita. 

O princípio democrático de “soberania popular” aqui é reduzido à “vontade da maioria” 

expressa institucionalmente, o que deveria ser incondicionalmente respeitado, sob risco 
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de quebra de representatividade. A intensa presença dos movimentos sociais para 

influenciar o processo constituinte não significava participação popular direta, mas 

interferência no processo político, uma vez que eles representariam apenas segmentos 

minoritários do eleitorado (e não todo ele). O “povo” só seria representado de fato por 

aqueles parlamentares escolhidos pelo processo eleitoral, cuja expressão popular se 

refletiria no conjunto majoritário dos eleitos para o Congresso Constituinte. 

Os movimentos sociais também não se encaixavam dentro dos processos 

institucionais previstos pelo ordenamento jurídico. Estes eram considerados atores extra-

institucionais, cuja interferência fora dos procedimentos legais previsto contribuía para a 

instabilidade jurídica. Motivados por paixões, interesses particulares e sectários, esses 

movimentos sociais prejudicavam a tomada de decisões institucionais, que deveriam ser 

operados de forma supostamente racional, técnica e imparcial.  

Dessa forma, assim como as particularidades dos parlamentares conservadores e 

sua dinâmica política no Congresso Nacional, os militares estranhavam a intensa 

mobilização dos movimentos sociais dos anos setenta e oitenta. Estes novos sujeitos 

coletivos contavam com uma forma particular de organização descentralizada e uma 

agenda de luta sem bandeiras universais. Esse conjunto de organizações populares 

acabaram se envolvendo na pauta Constituinte, sobretudo, a partir de movimentos em 

prol da participação popular. Por outro lado, no imaginário autoritário elitista e 

conservador partilhado pelos militares, os segmentos sociais eram compreendidos dentro 

de uma lógica orgânica e funcionalista da sociedade, não havendo espaço para 

mobilizações de contestação e ativismo político por parte de camadas populares. Quando 

tais segmentos insurgem fora dos papéis pré-estabelecidos e fora dos quadros 

institucionais, havia uma “disfunção” ou “quebra” dessa ordem imaginada, muitas vezes 

também retratada como “convulsão social”, uma “anomalia” de uma “organização 

natural”. Conforme o trecho acima citado, para os homens fardados, elitizados, 

influenciados ainda pela GR, acostumados a uma cadeia de comando rígida e centralizada 

e alimentados por uma narrativa neurótica do inimigo onipresente/onipotente, a 

mobilização popular servia de massa de manobra para lideranças personalistas – alguns 

“disfarçados” de progressistas –, “organizações subversivas” e/ou partidos comunistas. 

Não se tratava, portanto, de uma manifestação de segmentos sociais 

marginalizados autêntica, já que estes eram manipulados por agentes conspiradores que 

almejavam a tomada do poder, a mudança do regime e/ou fragilizar legalmente as FA. 

Neste sentido, os movimentos populares tinham papel fundamental de influenciar os 



182 

 

parlamentares constituintes moderados – “vacilantes” e “fracos” –, de tal forma que os 

coagissem “a mudar de posição, alterando seus votos”289. Além da ausência de convicção 

ideológica, o assistencialismo e o populismo predominante na classe política 

contribuiriam para que aqueles parlamentares cedessem e mudassem de voto diante da 

pressão popular290. O RPM de setembro de 1986 reproduz esse cenário: 

(...) pressões oriundas principalmente dos Movimentos Populares, cuja força 

vem crescendo no seio da sociedade, procurem influenciar os futuros 

constituintes, no sentido de dar ao texto constitucional uma feição mais 

populista e modifica-lo no capítulo referente às Forças Armadas, tentando 

delas retirar a atribuição de responsável pela Segurança Interna, o que 

facilitaria a ação escusa de organizações e pessoas que desejam ver alterado o 

regime político do País291. 

O elitismo dos militares não os permitia enxergar a autonomia e horizontalidade 

que caracterizava alguns dos movimentos sociais, principalmente aqueles que buscavam 

marcar presença na ANC, contando com apoio de entidades civis e diversas instituições. 

Os RPMs davam destaque para a atuação de “mentores” ou “condutores”, supostas 

lideranças ligadas a “organizações subversivas” que articulavam tais movimentos sociais 

como massa de manobra para alcançar seus objetivos. Desta forma, personalidades de 

partidos de esquerda e de centrais sindicais como a CUT e CONCLAT, do “clero 

progressista” e da OAB – em menor escala da ABI – pretendiam influenciar a ANC 

mobilizando e doutrinando os movimentos populares. Estes “mentores” possuíam 

públicos específicos: 

Enquanto a ação do clero dito “progressista” procura atingir as camadas mais 

humildes da população, a OAB e outras entidades representativas dos 

profissionais de nível superior – Associação Brasileira de Imprensa (ABI), 

CONFEA [Conselho Federal de Engenharia e Agronomia], etc – têm por 

objetivo influenciar integrantes da classe média. Seria válida a intenção 

manifestada de que uma modificação constitucional deve abranger os 

interesses de todos os segmentos da sociedade, se não fosse conhecida a 

ligação entre os principais mentores do Movimento pela Constituinte e as 

Organizações Subversivas292. 

Entre esses condutores, no que tange à ANC, o que mais recebia destaque pelos 

RPMs eram membros do clero influenciados pela teologia da libertação e que militavam 

por uma maior participação popular na constituinte – entre outras bandeiras como a 

reforma agrária.  Com o objetivo de influenciar segmentos populares, seja do campo293, 
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seja das cidades, alguns membros do CNBB encarnavam essa frente progressista do clero, 

principalmente Dom Mauro Morelli (Duque de Caxias/ RJ) e Dom Cândido Padin (Bauru/ 

SP), além dos bispos Dom José Carlos de Oliveira (Rubiataba/ GO) e Dom Francisco 

Austregésilo de Mesquita Filho (Afogados da Ingazeira/ PE)294, entre outros. O temor dos 

militares se justificava principalmente em função da grande capilaridade social da Igreja 

Católica no Brasil, alcançando diferentes segmentos sociais e regiões do interior de difícil 

acesso, em função das CEBs, da CPT e CPO. A Igreja contava com uma ampla estrutura 

enraizada socialmente que poderia divulgar a campanha para ampliar a participação 

popular na Constituinte, mobilizando politicamente as camadas populares. Esse 

envolvimento político da Igreja despertava críticas por parte da instituição castrense: 

(...) a ação do “clero progressista”, que, ao invés de instruir, iluminar e orientar 

para a perfeita formação religiosa do homem, se vem envolvendo em assuntos 

sociais e usando de parcialidade. 

Dentro dessa linha de atuação, essa parcela da Igreja, com aval da CNBB, há 

muito tempo, vem criando situações delicadas na área rural e, em maio, 

desencadeou um ato de franca desobediência civil também na área urbana295. 

As atividades dos movimentos que visavam ampliar a participação popular na 

Constituinte eram monitoradas de perto pelos militares. A sua percepção sobre a 

capilaridade do clero se revela no RPM de abril de 1987, onde as CEBs e dioceses 

desempenhariam um importante papel para a coleta das trinta mil assinaturas requeridas 

para apresentação de emendas populares previstas pelo Regimento Interno da ANC. 

Como registra o RPM, havia uma interferência na função legislativa patrocinada pela 

CNBB, a partir da criação desses mecanismos de participação popular. No entendimento 

dos militares, o “clero progressista” exercia pressão popular sobre os parlamentares, tanto 

por intermédio de suas entidades vinculadas, como também através do Plenário Pró-

Participação Popular296. 

Nos trabalhos de monitoramento e mapeamento, os militares do CIE ignoravam 

as especificidades organizativas, a estrutura horizontal e os conteúdos produzidos pelos 

movimentos sociais em prol da participação popular na Constituinte. Havia o interesse 

em destacar e identificar as “lideranças” ou as entidades e/ou grupos organizados que 
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estavam vinculados. O “clero progressista” estava entre os maiores suspeitos, quem, na 

maioria das vezes, quase sempre estava envolvido na articulação de atividades, reuniões 

e na elaboração de estratégias para ampliar a participação popular na Constituinte. No 

limite e de forma genérica, havia um esforço para identificar e explicar o objetivo de 

algumas atividades e estratégias empregadas por aqueles movimentos, mas sempre sob 

um estigma de suspeita. Em alguns casos eram feitas citações de personalidades mais 

conhecidas, mas de forma descontextualizada e ressaltando o caráter “subversivo” e 

“socialista” da mobilização. O relatório que mais trouxe “informações” sobre a 

mobilização popular em torno da ANC foi o RPM de março de 1987, momento em que 

se intensificou a mobilização popular, principalmente em torno da elaboração do 

regimento interno297. O “clero progressista” ganhava destaque, reproduzindo de certa 

forma o modelo acima explicado:  

A questão da representatividade dos Constituintes, utilizada como pretexto de 

criar-se um canal de efetiva participação popular nas decisões, ensejou no ano 

passado a criação do PLENÁRIO PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 

CONSTITUINTE. A atuação desse movimento possibilitou a formação de 

grupos de pressão para uma maior participação popular na Constituinte. Fazem 

parte de suas direções regionais, o Partido dos Trabalhadores (PT), a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), a Federação de Órgãos para Assistência 

Social e Educacional (FASE), a Ordem de Advogados do Brasil (OAB) e o 

“clero progressista” – através das Regionais da CNBB e do Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI). O Plenário realizou no dia 27 mar 87, em 

Vitória/ES, um comício, com a participação do FREI LEONARDO BOFF, 

LUIS INÁCIO LULA DA SILVA, JAIR MENENGUELLI, e CARLOS 

ALBERTO LIBANIO CHRISTO (FREI BETTO). Deste evento destacou-se o 

pronunciamento de FREI BOFF condenando o capitalismo como inimigo do 

povo e o atual regime “que não realizou nada”, terminando por conclamar a 

exigência de um “presidente que venha ungido pelo voto popular”298.   

Em 1987 começou a chamar a atenção do CIE os conselhos consultivos 

municipais, os plenarinhos criados em 1985 para acompanhar a Constituinte conforme o 

encaminhamento dos seus trabalhos, como sugeriu o jurista Fábio Konder Comparato 

(NEVES, 2017, p. 65). Segundo os militares, os bispos incentivaram a criação destes 

Conselhos Municipais Constituintes em suas dioceses. Como parte do esforço pedagógico 

sobre temas da Constituinte, a CPT e CPO, entre outras entidades, produziram e 

distribuíram materiais como cartilhas, textos, vídeos e audiovisuais. Todo esse esforço 
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educativo e de incentivo à mobilização política despertou a atenção dos militares, 

chegando inclusive a reproduzirem algumas cartilhas e textos materiais nos RPMs.  

Embora em menor escala, juristas e advogados da OAB também estavam inclusos 

no rol dos suspeitos, cujo trabalho estaria destinado a persuadir setores médios. Entre as 

lideranças que despertavam atenção dos RPMs estavam Raymundo Faoro, Fábio Konder 

Comparato, Cândido Mendes, Plínio Salgado de Arruda e Hermann Assis Baeta. Apesar 

da atenção sobre alguns juristas de São Paulo, geralmente mais associados a 

“organizações subversivas”, era raro a menção dos juristas da OAB nos RPMs. Quando 

ocorria, quase sempre eram tratados como coadjuvantes. Isso se deve, provavelmente, aos 

limites de mobilização social promovidos pela própria instituição, seja pela sua reduzida 

capilaridade social (voltada para alguns setores da classe média), seja pela própria 

perspectiva liberal da entidade que buscava conciliação. 

Os sindicatos, os movimentos estudantis, os partidos políticos (PT, PDT, PCdoB, 

PCB, PSB e até alguns parlamentares do PMDB), entre outros movimentos sociais e 

grupos militantes, todos eram listados como agentes subversivos – ou de alguma forma 

ligados a organizações subversivas – pelos militares. A esquerda brasileira era abordada 

quase que de forma uniforme, sendo ignorada a pluralidade da “nova esquerda”, assim 

como suas diferenças com os membros dos partidos comunistas (PCB e PCdoB) que 

adotavam uma linha mais pragmática em relação ao governo Sarney. O monitoramento 

desses atores foi obsessivo em cada relatório mensal, de tal forma que a descrição das 

atividades preenchesse dezenas de páginas da sessão específica para esse tema, o “campo 

psicossocial”. Cada vertente, mobilização, partido, sindicato ou movimento da esquerda 

como um todo possuía um tópico detalhando suas principais atividades do mês. 

O conteúdo produzido a respeito da mobilização de grupos de esquerda pelo CIE 

foge do recorte deste estudo. No que tange ao tema Constituinte, o acompanhamento das 

atividades era limitado à identificação das lideranças e de grupos envolvidos, seguidos 

por uma breve exposição de planos e objetivos (ou do que era considerado objetivo), 

além, é claro, de citações descontextualizadas com a pretensão de “revelar” as supostas 

“reais intenções” de algumas personalidades. Como veremos em um caso em particular, 

com o objetivo de pressionar os comandantes superiores, em determinados momentos 

alguns indivíduos ou eventos eram abordados de forma alarmante, de tal forma que o 

cenário exigisse uma ação repressora. Além disso, os relatórios procuravam identificar 

supostas relações entre os grupos de esquerda, ponto em que os partidos ganhavam papel 

central no acobertamento das supostas “organizações subversivas” que estavam 
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associadas299, compondo e articulando relações com entidades civis, prefeituras, “clero 

progressista” entre outros suspeitos, ou na “infiltração” nos movimentos sociais e 

sindicatos, a fim de manipular seus integrantes como massa de manobra. 

O monitoramento do I Congresso Nacional da Mulher Trabalhadora realizado pela 

CONCLAT em janeiro de 1986 sintetiza o modelo de monitoramento dos militares: 

(...) O congresso, que recebeu apoio em alojamento e alimentação do Governo 

do Estado de SÃO PAULO e a contribuição de Cr$ 100.000.000 (cem milhões 

de cruzeiros) da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Industria 

(CNTI), teve o prestígio de três Ministros do Estado, que fizeram uso da 

palavra em plenário. 

O temerário do Congresso, adrede preparado, foi acompanhado de um texto 

orientador que permitiu que as teses e reivindicações discutidas englobassem 

as bandeiras das organizações comunistas (PCB, PCdoB, e MR-8) que 

dominam a CONCLAT e boa parte das entidades de mulheres representadas. 

A preocupação predominante do Congresso foi a Assembleia Nacional 

Constituinte, presente em três dos quatro temas gerais. Esse evento fortaleceu 

a CONCLAT e demonstrou que: a organização das mulheres tem evoluído 

mais rapidamente do que qualquer outro dos chamados movimentos populares, 

e o elevado percentual de mulheres no mercado de trabalho lhe confere 

crescente peso político; e as organizações comunistas que dominam a 

CONCLAT pretendem valer-se desse movimento para realizar mobilização em 

torno de suas teses a serem levadas à Assembleia Nacional Constituinte, onde 

se destacam a restrição ao direito de propriedade e a missão das Forças 

Armadas, cuja atuação deve estar voltada para o inimigo externo300. 

Não interessava aos militares o conteúdo produzido pelas mulheres naquele 

congresso, muito menos se houve pautas identitárias associadas às condições de trabalho 

feminino. A atenção dos militares do CIE recaiu naquele evento justamente pelo 

crescimento da mão de obra feminina, que poderia ser usada como massa de manobra 

pelos partidos de esquerda. A influência de grupos considerados minoritários ou extra-

institucionais na ANC era reproduzida constantemente nos relatórios. 

Um espectro rondava a ANC. Avessos a qualquer forma de mobilização e 

contestação política por parte dos segmentos populares e influenciados pela GR, os 

militares compreendiam que a pressão exercida pelos movimentos sociais na ANC não 

só era uma interferência extra-institucional, mas parte de um plano dos partidos de 

esquerda para a tomada do poder. Não havia divisões internas na esquerda brasileira, uma 

vez que os seus objetivos finais eram os “mesmos”. Esses partidos compensariam sua 

falta de representatividade na Constituinte manipulando os movimentos sociais enquanto 

massa de manobra, aparentando ter uma força que institucionalmente não teriam. Diante 

 
299

 “(...) as OS [organizações subversivas] acobertadas pelo PT pregam atualmente, sob o olhar benevolente 

da Direção Nacional, a radicalização do partido contra o regime, afirmando que só através da luta armada 

o trabalhador derrubará a burguesia, conquistará o poder e terá condições de estabelecer o socialismo”. 

Maio de 1987 - fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0034_v_01_d0001de0001 (página 12). 
300

 Janeiro de 1986 - Fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_86055339_d0001de0001 (página 19). 
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do ativismo político da esquerda, os parlamentares moderados cederiam às pressões 

populares, seja por ausência de convicção ideológica, populismo ou assistencialismo. 

Tanto políticos moderados, quanto conservadores como um todo despertavam 

desconfianças para os militares. As esquerdas estavam organizadas, preparadas e prontas 

para a luta, enquanto os moderados/conservadores estavam dispersos e sem lideranças, 

mesmo que fossem a maioria no Congresso Constituinte. Nessas condições, a 

representatividade democrática e a estabilidade jurídica corriam risco. 

Fundamentalmente, as reivindicações militares consideradas indispensáveis e universais 

corriam sério risco de não serem promulgadas, como efeito da campanha “revanchista” 

que procurava descreditar as FA. 

(...) a união do bloco de “esquerda”, que mais uma vez buscará a aplicação da 

tradicional tática da “frente ampla”; a ausência de líderes entre as forças 

conservadoras, com reais condições de uni-las contra a minoria atuante, 

anteriormente citada; e a pressão sobre os membros da ANC que com certeza 

será exercida pelas entidades contestatórias e movimentos populares301. 

Foi nesse cenário projetado, portanto, que era considerado legítima a ação militar 

para influenciar a constituinte. Embora as demandas constitucionais dos militares fossem 

em certa medida continuidades do ordenamento jurídico antecessor, tais prerrogativas 

receberam novas roupagens diante do impulso democratizante promovido por diferentes 

setores sociais e pela intensa mobilização combativa da “nova esquerda”. A ditadura 

militar chegava ao seu fim, mas alguns dos seus instrumentos de “proteção” de Estado – 

leia-se de repressão – deveriam compor o novo regime democrático que estava sendo 

forjado. Por essa razão o aspecto defensivo dos pronunciamentos de generais, dos 

pareceres dos RPMs e da articulação do lobby militar. Nesse sentido, o papel dos militares 

era garantir a blindagem institucional, seja através do lobby parlamentar, ou pelo emprego 

de operações com objetivo de conter greves e manifestações. No que tange ao lobby, 

cabia o diálogo e o jogo de cintura para convencer os constituintes. 

3.2. Constituinte & Movimentos Sociais & Forças Armadas 

(...) o nobre Ministro do Exército declarou que as Forças Armadas têm que ter, 

na realidade, o direito de, a qualquer momento, intervir internamente, nos casos 

de segurança nacional. E vimos até o ex-presidente Figueiredo declarar que, 

qualquer que seja o texto, se as Forças Armadas assim amanhã decidirem, farão 

a intervenção. É lógico. Sabemos que isso pode ocorrer. Mas também deixo 

um alerta a esta Comissão. O Presidente Figueiredo declarou o que eu disse há 

cerca de três meses no plenário do Senado Federal: a crise social no País é de 

tal monta que – não se iludam aqueles que não acreditarem – se não houver 

uma reforma estrutural imediata, haverá risco de iminente convulsão social de 
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 Outubro de 1986 - Fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_87061656_d0001de0001 (página 07). 
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consequências imprevisíveis. E essa manutenção do mandato de seis anos 

também não será aceita pelo povo brasileiro (...). JAMIL HADDAD (PSB – 

RJ) 

Após o recebimento do 2º substitutivo do relator da Comissão de Sistematização, 

Bernardo Cabral (PMDB-AM), o pronunciamento do senador e então constituinte, Jamil 

Haddad, revelava muito do acirramento das disputas políticas na ANC. O cenário 

complexo aqui retratado não só transmitia a tensão diante das ameaças golpistas militares, 

ou das interferências do governo federal, como também projetava temores e expectativas, 

além de apresentar certo jogo de cintura e habilidade retórica. Filiado ao PSB, o 

constituinte procurou convencer seus colegas acionando um elemento sensível do 

imaginário das elites políticas e econômicas do Brasil: o espectro da “convulsão social” 

caso não fossem promovidas mudanças estruturais significativas. Em contrapartida, 

apresentando-se enquanto garantidores da “lei e da ordem”, os militares sustentaram uma 

alternativa àquela proposta, com o emprego da mesma estratégia retórica – a iminência 

da “convulsão social”, além da evocação de “ataques terroristas”. Assim como o senador, 

os militares estavam dispostos ao diálogo e à persuasão, empregando a força do 

argumento ao mobilizar imaginários liberais e conservadores, desta forma, viabilizando 

o consenso ou a acomodação para a promulgação de pautas constitucionais conforme os 

interesses castrenses. 

Por um lado, os documentos internos revelavam as aflições dos militares diante 

da imprevisibilidade do processo constituinte. Junto às suas desconfianças quanto aos 

parlamentares, vinham as acusações de “revanchismo” da esquerda e de “fraqueza” em 

relação àqueles moderados. Por outro lado, os documentos voltados para o público em 

geral eram apresentados de forma conciliatória e/ou com um verniz “tecnicista”, sem o 

emprego de ideias ou expressões que pudessem gerar divisões. O objetivo era transmitir 

uma aparência de moderação, assim como também convencer o interlocutor do 

posicionamento político do Exército302. Embora muitos dos pronunciamentos de generais 

de alto escalão fossem provocativos e polêmicos, a maioria dos discursos oficiais tinham 

como propósito sinalizar a disposição para a conciliação – em particular aos grupos 

liberais moderados e conservadores –, estabelecer limites para a democratização, 

defender o ativismo político da instituição e expor suas demandas à ANC. Nesta mesma 
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 Consideramos os pronunciamentos analisados pela pesquisa: Ordens do Dia, entrevistas cedidas pelo 

ministro do Exército Leônidas Pires Gonçalves, entre outros generais de alto escalão. Além desses, são 

incluídas aqui as palestras de militares do Exército realizadas nas audiências públicas nas sessões da 

Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, bem como o livro “Temas 

Constitucionais”. 
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linha, havia um grande esforço da assessoria militar para a persuasão e o convencimento 

dos constituintes, sejam eles de direita ou moderados – ligados ou não ao regime militar 

– e até mesmo aqueles de esquerda. Como era referido pelos RPMs do CIE, o objetivo 

prioritário do lobby militar era exatamente atingir aqueles parlamentares moderados, uma 

vez que, por supostamente “não” possuírem “convicções ideológicas”, estariam mais 

suscetíveis a serem influenciados, tanto pela esquerda, pela pressão dos movimentos 

sociais, como pelos próprios militares. 

A questão que deve ser colocada aqui, portanto, consiste exatamente em saber: até 

que ponto eram tolerados os diálogos, as concessões, as negociações e as acomodações? 

Em que momento os militares renunciaram ao esforço de persuasão e recorreram à força, 

ou melhor, à ameaça? Quando os militares, de forma institucional, vetariam ou 

ameaçariam o processo político? Não menos importante, para quem eram dirigidas as 

ameaças? As leituras com base na GR já nos ofereceram evidências do que era 

considerado inegociável. Agora resta compreender os desdobramentos de suas demandas 

em um processo constituinte que, embora pressionado pelo governo Sarney e pelas 

instituições armadas, contava com relativa autonomia. Além disso, a ANC contava com 

uma ampla participação popular e uma esquerda parlamentar que, apesar de minoritária, 

assumiu uma postura ativa e combativa. Dessa forma, conforme as leituras do Exército 

acima analisadas, havia margem para promulgação de prerrogativas constitucionais pela 

ANC contrárias aos interesses castrenses. 

O processo constituinte contava com o reconhecimento da sua legitimidade por 

parte da cúpula militar, estando excluídas, em parte, soluções extralegais – como o seu 

fechamento à força. Contudo, com base na influência doutrinária da guerra contra a 

insurgência, em um conceito de democracia restritivo e elitista, na compreensão da ANC 

enquanto uma continuidade do regime militar, além da lógica positivista das demandas 

castrenses, tais aspectos da caserna levariam invariavelmente a impasses, estranhamentos 

e tensões com os constituintes. 

Com base nos ensinamentos doutrinários da GR, os militares enxergavam e 

identificavam “inimigos” infiltrados no Congresso Constituinte. Esses constituintes 

classificados como de esquerda ou progressistas eram responsabilizados por “tumultuar” 

as audiências ao contestarem os processos decisórios. Além disso, por comporem a 

minoria parlamentar, comprometiam a representatividade eleitoral ao tentarem impor 

uma agenda política que não corresponderia supostamente com o “interesse nacional”. 
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Convenientemente, para os militares não havia espaço para dissenso na ANC, devendo 

prevalecer apenas a “vontade da maioria” moderada e conservadora. 

Conforme apontado no capítulo um, a caserna possuía um conceito de democracia 

limitado, baseado em ideias genéricas como: Estado de Direito e regularidade de 

processos institucionais. Desse modo, a presença ativa de movimentos sociais e a ampla 

participação popular que buscavam influenciar a Constituinte eram considerados pelos 

militares uma forma de interferência dos procedimentos legais e institucionais. Inclusive, 

com base no seu elitismo, os militares enxergavam risco na integridade representativa dos 

parlamentares, caso esses cedessem às pressões populares. Fundamentalmente, tal 

mobilização social era movida por interesses particulares e “passionais” que não estariam 

em compasso com as condições reais de admissibilidade, sendo por isso inviáveis ou 

insustentáveis. 

Apesar da aversão militar a qualquer forma de mobilização popular, durante o 

curso da ANC a pressão dos movimentos sociais e de grupos organizados foi fundamental 

(NEVES, 2017, p. 78). Houve uma efetiva abertura do Congresso Constituinte “à 

participação da sociedade civil e dos cidadãos em geral”, conquistada:  

após a aplicação de intensa pressão popular sobre o Congresso, cujo ápice se 

deu entre 1984 e 1985, com a votação da Emenda Dante de Oliveira e da 

Emenda Constitucional nº 26, que convocava a Assembleia Nacional 

Constituinte. Em 1987, a mobilização popular para exercer influência sobre os 

parlamentares era uma prática que havia adquirido certo grau de maturidade e 

articulação nos movimentos organizados (BARBOSA, 2012, p. 230). 

Na perspectiva militar, por outro lado, os movimentos sociais não eram titulares 

da representatividade eleitoral, além de serem considerados massa de manobra dos grupos 

de esquerda que almejavam a tomada de poder. Suas reivindicações não seriam legítimas, 

sendo, portanto, uma interferência no processo político que comprometia a regularidade 

institucional. 

Além disso, os militares estranhavam a relativa soberania do Congresso 

Constituinte. Junto aos juristas conservadores, os militares eram defensores da tese do 

“poder constituinte derivado”, principalmente ao fato da sua relação com o ordenamento 

autoritário antecessor. Dessa forma, seus poderes estariam limitados, não podendo, por 

exemplo, alterar o mandato presidencial. Conceitualmente, pensando na sua forma de 

convocação por emenda, a ANC transitava dentro de uma ambiguidade jurídica, 

principalmente no que tange a sua soberania frente à ordem constitucional que se 

pretendia revogar. Para além de formulações jurídicas, Leonardo Barbosa sustenta que 

os: 
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constituintes se reúnem justamente em tempos de ruptura, incerteza, crise, 

transição. Nesse contexto, sua soberania dificilmente pode ser assegurada 

exclusivamente por fatores institucionais e declarações formais de onipotência 

jurídica. (...) Não se trata de um jogo acidental de palavras ou de valores 

aleatoriamente escolhidos, mas do resultado de um processo histórico 

profundamente interconectado à emergência da sociedade moderna 

(BARBOSA, 2012, p. 215). 

Dessa forma, a Constituição não seria apenas um conjunto de conselhos ou um 

instrumento de limitação de poderes. Trata-se de uma construção histórica de um projeto 

democrático que foi positivado (SALGADO, 2007, p. 88). Houve um longo processo de 

amadurecimento trilhado pela reivindicação de uma nova Constituição, além de sua 

convocação ter viabilizado uma oportunidade de articulação entre Congresso e sociedade 

civil (BARBOSA, 2012, p. 246). Mais do que a forma da ANC, vale atenção ao seu 

proceder. A intensa mobilização popular caracterizou a indefinição do processo 

constituinte cujo procedimento foi marcado pelo debate público e troca de argumentos 

antes de qualquer deliberação, além da ausência de um projeto hegemônico capaz de 

orientar os trabalhos. Fundamentalmente, se por um lado havia variedade de matizes da 

atuação da esquerda, por outro, não havia unidade entre os grupos identificados com as 

elites dominantes, além de certa divergência no seio da própria sociedade civil organizada 

(BARBOSA, 2012, p. 239).   

Por essa razão, de uma maneira geral, a relação entre o Exército Brasileiro e a 

ANC foi ambígua, suscetível aos resultados produzidos pelas atividades constituintes. 

Mais especificamente, à medida que os trabalhos constituintes atendessem às expectativas 

castrenses, eram comuns os elogios e a defesa da legitimidade do processo constituinte. 

Por outro lado, se os resultados ultrapassassem os limites impostos pelos militares, eram 

promovidos pronunciamentos com ameaças e vetos. Embora o jogo fosse democrático, 

não havia uma cultura política democrática sólida na caserna. As aflições e os temores 

produzidos pela imprevisibilidade dos resultados da ANC, típica dos processos 

democráticos, motivava os militares a influenciarem o processo Constituinte dentro do 

amplo campo de possibilidades de que dispunham. Em que pese as críticas, o 

envolvimento histórico dos militares nos processos políticos do Brasil lhes conferia 

reconhecimento enquanto atores políticos. À luz das incertezas, a cúpula do Exército 

explorou todos os mecanismos disponíveis e que de certa forma possuíam certo 
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reconhecimento: lobby militar, pronunciamentos, ameaças, vetos, produção de material 

“didático” para o esforço de persuasão, além do capital político herdado da ditadura303. 

Em decorrência da ausência de um projeto hegemônico, o aprofundamento dos 

debates, dos diálogos e das negociações que engendraram as atividades constituintes 

entravam em choque com uma certa intransigência dos militares sobre suas demandas. Se 

por um lado havia uma ANC que tinha alto grau de reflexividade, com acentuada vocação 

de problematizar até a si próprio (BARBOSA, 2012, p.239), por outro, os militares se 

inseriam no processo com perspectivas bem restritas sobre os valores da democracia. 

Apesar do reconhecimento e da legitimidade da Constituinte, assim como a disposição 

dos militares para negociar e dialogar, ainda havia alguns limites bem definidos que não 

poderiam ser superados. Os interesses castrenses eram entendidos como determinantes e 

universais, portanto, não havia espaço para o debate de algo que era considerado um 

“dado científico” ou “técnico”. O trabalho do lobby militar era exatamente convencer os 

constituintes do porquê de suas demandas serem as “corretas”, “isentas de paixões” e 

“verdadeiras”. Caso contrário, cabia o argumento da força tanto na repressão aos 

movimentos sociais e às greves que supostamente comprometessem a integridade dos 

processos institucionais, quanto na ameaça aos constituintes que ultrapassassem os 

limites. 

O papel ativo dos parlamentares junto aos movimentos sociais tornou o processo 

constituinte muito mais volátil e imprevisível, quebrando de certa maneira as expectativas 

castrenses. Autores como Eliezer de Oliveira304, Jorge Zaverucha305 e Arthur Costa306 

 
303

 Refiro-me ao capital político dos militares, principalmente no que se refere às alianças forjadas com 

setores da elite dirigente ao longo do regime militar, ou seja, àqueles quadros partidários ligados à antiga 

ARENA. 
304

 “Na ausência de uma sólida cultura política voltada aos problemas estratégicos, os aspectos de defesa 

do Estado, de guerra, do emprego da violência estatal tenderam a ser identificados diretamente com 

questões dos militares. Os debates ocorridos na Constituinte nem sempre escaparam desta armadilha 

política contra a qual levantaram-se diversas vozes, inclusive militares. A identificação da defesa do Estado 

ou do emprego da violência estatal com questões militares deve-se em boa medida à predominância do 

aparelho militar no centro do poder de Estado durante a ditadura militar; mas esta identificação restritiva 

deve-se também ao nível inadequado de conhecimento e de maturidade intelectual dos partidos políticos e 

da sociedade civil. no tocante ao vasto campo das relações entre a política e a força” (OLIVEIRA, 1994, p. 

123). 
305

 “A Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança teve como porta-voz o deputado 

Ricardo Fiúza, um dos líderes da coalizão conservadora da Constituinte popularmente conhecida por 

‘Centrão’. Fiúza confessou que seus conhecimentos sobre assuntos militares eram similares ao seu 

entendimento sobre mecânica de automóveis: nenhum. Não obstante, apoiou firmemente as demandas 

militares nos debates constitucionais” (ZAVERUCHA, 2010, p. 46). 
306

 “Contrastando com a estrutura militar, havia o despreparo da sociedade política para tratar das ‘questões 

militares’. Dada a fragilidade programática dos partidos políticos, não havia por parte destes uma clara 

orientação política a respeito do que fazer com as FFAA” (COSTA, 1998, p. 67). 



193 

 

pontuaram que havia um certo desconhecimento e despreparo dos políticos e da sociedade 

com relação aos temas militares. Além disso, enfatizam o importante papel de 

constituintes conservadores na promulgação de prerrogativas constitucionais que 

atendessem aos interesses castrenses. As atas das audiências públicas e reuniões da 

subcomissão e das comissões revelam exatamente o contrário: os parlamentares 

trabalharam intensamente para a promulgação de prerrogativas alternativas às demandas 

das FA, obtendo inclusive relativo sucesso. Ademais, em determinados momentos, os 

conservadores contrariavam e criticavam propostas militares. Fundamentalmente, vale 

pontuar que esse trabalho ativo dos constituintes de todos os espectros políticos, junto a 

pressões populares, forçou a flexibilização de algumas demandas militares. 

3.2.1. A instalação da Assembleia Nacional Constituinte e o Regimento Interno 

Apesar das suspeitas levantadas sobre os parlamentares da ANC, os documentos 

oficiais do Exército receberam positivamente sua instalação. Conforme os discursos 

analisados, havia o entendimento por parte dos militares que a ANC não representava 

uma ruptura, mas um legado do golpe de 1964 e do regime militar que se sucedeu. O 

presente processo político experimentado era tratado como uma nova etapa na evolução 

ou “maturação” do sistema político brasileiro, supostamente em função do regime 

autoritário. Foi com base nessa tese que o discurso de instalação da ANC promovido pelo 

ministro e presidente do STF, José Carlos Moreira Alves307, agradou aos militares, 

embora fossem constatadas algumas escaramuças no: 

(...) discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da 

instalação da ANC, destaca-se, por sua importância, o trecho em que faz 

referência ao encerramento do ciclo revolucionário, com a não ocorrência de 

uma ruptura da ordem constitucional, razão porque essa Assembleia reúne-se 

por obra da conciliação. Não é esse porém o entendimento e a atitude de 

elementos radicais, que parecem olvidar-se de que ali estão, não por força de 

suas armas, mas da anistia. Esses elementos insistiriam em tumultuar a sessão 

de instalação da ANC, interferindo no discurso de S. excia308. 

Os RPMs procuram identificar precisamente os parlamentares que contestavam e 

interrompiam alguns prosseguimentos da ANC. O dissenso promovido pelos 

parlamentares de oposição era tratado como uma forma de “atrapalhar” ou “tumultuar” o 

processo, como foi o caso da questão de ordem levantada pelos deputados José Genoíno 
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 “Ao instalar-se esta Assembleia Nacional Constituinte, chega-se ao termo final do período de transição 

com que, sem ruptura constitucional, e por via de conciliação, se encerra ciclo revolucionário”. (Instalação 

da ANC, 1º de fevereiro de 1987, página 12). 
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e Aldo Arantes durante a sessão solene de abertura. Sem toca em temas de interesse ao 

trabalho parlamentar, o relatório apenas fazia “identificações” e “associações”: o primeiro 

havia sido militante do PRC, enquanto o segundo havia sido presidente da UNE, “eleito 

pelo PMDB e também militante do PCdoB”309. 

A Emenda Constitucional nº26 de 1985 (EC-26/85) definia a estrutura do 

Congresso Constituinte de forma unicameral, onde os membros das duas casas de 

representação ordinária (Câmara dos Deputados e Senado Federal) seriam imbuídos de 

poderes constituintes igualmente. Ao todo, eram 559 constituintes, sendo que o quórum 

mínimo de votação requeria a presença de 280 parlamentares. O presidente da ANC seria 

então escolhido a partir de votação na segunda sessão, realizada no dia 2 de fevereiro de 

1987. Nesse pleito, no entanto, Plínio de Arruda Sampaio (PT-SP) – seguido por Roberto 

Freire (PCB-PE) – levantaram questão de ordem para contestar a participação dos 

senadores eleitos em 1982. O argumento se dava em função da falta de representatividade 

daqueles senadores, pois esses não haviam recebido autorização eleitoral para elaborar a 

nova Constituição do Brasil, já que o pleito com essa finalidade só havia ocorrido quatro 

anos mais tarde, em 1986. Para tanto, aqueles senadores não deveriam participar nem do 

processo de escolha do presidente da Constituinte. Essa tese foi reforçada também pelos 

parlamentares Luís Inácio Lula da Silva (PT-SP) e Haroldo Lima (PCdoB-BA). Em 

contrapartida, o senador (eleito em 1982) Fábio Lucena (PMDB-AM) sustentou que o 

EC-26/85 aludia a todos os senadores, sem fazer distinção entre os eleitos em 1986 e 

aqueles eleitos em 1982. Por sua vez, o deputado Gastone Righi (PTB-SP) sustentou que 

os senadores eleitos em 1982, em função do seu mandato, já possuíam poderes 

constituintes derivados equivalentes daqueles eleitos em 1986 (PILATTI, 2008, p. 25). O 

impasse foi levado a votação aberta pelo ainda presidente José Carlos Moreira Alves, no 

qual 394 votaram a favor da participação dos eleitos em 1982 e 124 votaram contra, fora 

17 abstenções computadas310. 

Levantar questões de ordem para interromper o processo decisório foi uma prática 

empregada constantemente pelos constituintes de esquerda, entre eles do PT, PCdoB, 

PDT, PCB e alguns do PMDB. O objetivo era barrar votações “sumárias” orquestradas 

pela maioria parlamentar. Desta forma, ao introduzir discussões polêmicas a partir de 

manobras regimentais, pretendia-se que os assuntos debatidos fossem aprofundados e 
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 Ibidem, página 06. 
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 Segundo Adriano Pilatti, a lista nominal dos votos não foi publicada nos Anais da ANC (PILATTI, 

2008, p. 27). 
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ganhassem maior repercussão. Integrava essa estratégia o encaminhamento de destaques 

– ou emendas – para votação nas subcomissões, comissões e no plenário, mesmo que não 

tivessem chances de aprovação. Esse ativismo se somava ainda com a disposição dos 

parlamentares em conceder entrevistas à imprensa. O emprego dessa estratégia pela 

“guerrilha parlamentar” desencadeou um processo conflitivo que atravessou toda a 

Constituinte (PILATTI, 2008, p. 28). Como veremos adiante, essa foi uma prática de José 

Genoíno, entre outros parlamentares, para levantar o debate sobre temas sensíveis 

relacionados às FA. 

Após a definição da composição do processo constituinte, a mesma sessão elegeu 

a mesa que viria a presidir as atividades constituintes. Presidente do PMDB, recentemente 

reeleito presidente da Câmara, Ulysses Guimarães derrotou Lysâneas Maciel (PDT-RJ), 

sendo eleito presidente da ANC com 425 votos – 76% do Plenário da ANC (PILLATI, 

2008, p. 28). A força política do deputado, expressa principalmente ao unificar o PMDB, 

funcionava como um contrapeso à presidência de José Sarney. Apesar do cenário 

desanimador para os movimentos sociais e partidários com agenda mais progressista, 

havia espaço para negociação com setores moderados do PMDB (BRANDÃO, 2011, p. 

62).  

O próximo passo das atividades constituintes era exatamente sobre a definição do 

funcionamento da Constituinte, etapa essa que se estendeu por dois meses. Não se sabia 

ainda qual seria o procedimento das atividades constituintes, muito menos havia um texto 

de apoio ou método para os trabalhos. Um espaço de disputas foi aberto, pois “a emenda 

de convocação deixou uma lacuna sobre o tema e Sarney ficara insatisfeito com o trabalho 

da Comissão de Notáveis” (NEVES, 2017, p.76). Nesse sentido, Ulysses Guimarães 

formulou uma minuta de regimento interno da ANC sugerindo a formação de uma 

comissão constitucional para preparar um Anteprojeto, conforme o exemplo do processo 

constituinte de 1946311. Em que pese sua sucessão de vitórias, sua tentativa de centralizar 

os trabalhos constituintes fracassou, uma vez que a composição de uma comissão para tal 

tarefa dividiria os parlamentares em duas classes: aqueles membros da comissão e aqueles 

que apenas votariam no plenário o Anteprojeto. Além disso, não havia como ocupar o 

tempo dos constituintes ociosos durante os trabalhos da comissão, abrindo margem para 

críticas e interferências que poderiam desestabilizar e ameaçar a soberania do Congresso 
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 Pretendia-se criar uma comissão constitucional, cuja composição prevista era de oitenta constituintes, 

um relator geral e vários auxiliares (ROCHA, 2013, p. 77).  



196 

 

Constituinte (BONAVIDES, 2006, p. 459). Desse modo, após intensos debates, chegou-

se ao consenso de que todos os constituintes deveriam participar direta e igualmente do 

processo (ROCHA, 2013, p. 77). 

Na sessão do dia 4 de fevereiro de 1987, o “tripresidente” comunicou ao plenário 

a existência de dois Projetos de Resolução (PRs) elaborados pelos líderes partidários e 

recebidos pela mesa: o primeiro (PR-1/87) servia de norma provisória, destinada a regular 

os trabalhos da assembleia até aprovação do seu regimento interno; o segundo PR-2/87 

consistia no texto inicial para a discussão do próprio regimento, em outras palavras, a 

primeira redação do regimento interno. Ao todo, foram apresentadas 72 emendas para o 

PR-1/87, muitas das quais retomavam a discussão da soberania da Constituinte, levando 

a novos confrontos entre os parlamentares no plenário acerca do mesmo tema. Foi o caso 

do projeto apresentado por Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE) que pretendia a 

revogação da Constituição de 1967 e suas Emendas a partir de “Resoluções 

Constitucionais”. Para cessar o debate e assim evitar qualquer deliberação preliminar a 

respeito dessa matéria, Ulysses Guimarães encerrou rapidamente a sessão daquele dia, 

alegando que o relator Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP) deveria ter um maior 

tempo para examinar as propostas (PILATTI, 2008, p. 29 e 30).  Nos dias seguintes, 

apesar da continuidade de algumas escaramuças, o regimento provisório (PR-1/87) foi 

promulgado por ampla maioria, após reuniões realizadas com os líderes partidários para 

se chegar a um consenso 312. 

Apesar da relativa rapidez da votação do PR-1/87, um longo caminho seria 

trilhado até a aprovação do regimento interno313. A pauta sobre a soberania da ANC não 

havia sido superada, sendo repercutida ao longo dos prazos para apresentação de emendas 
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 Apenas três emendas foram apresentadas, entre elas o destaque de José Genoíno o qual pretendia a 

supressão das votações secretas. O destaque foi rejeitado. O texto provisório estabeleceria as normas 

preliminares para funcionamento da ANC, até a aprovação do Regimento Interno. O PR-1/87 estabelecia: 

o quórum de maioria absoluta para a aprovação do futuro regimento interno; a designação do relator do 

regimento pelo presidente; os prazos para emendas, parecer ao PR-2/87 (cinco dias cada) e discussão (sete 

sessões); a possibilidade de votações secretas durante a tramitação do regimento; além de atribuir a ANC o 

poder de interpelação formal do presidente da República (PILATTI, 2008, p. 31). 
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 Antes de se iniciarem as discussões, foram indicados os líderes das bancadas: Luiz Henrique (PMDB-

SC), José Lourenço (PFL-BA), Amaral Netto (PDS-RJ), Brandão Monteiro (PDT-RJ), Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT-SP), Adolfo Oliveira (PL-RJ), Mauro Borges (PMDB-GO), Haroldo Lima (PCdoB-BA), Roberto 

Freire (PCB-PE), Jamil Haddad (PSB-RJ), Antônio Farias (PMB-PE). Após a promulgação do regimento 

interno, todos os líderes foram aprovados, com exceção de Luiz Henrique, quem foi substituído por Mário 

Covas (PMDB-SP). Por outro lado, Sarney garantiria um virtual líder do governo na ANC, que também era 

líder da Câmara, Carlos Sant’Anna (PMDB-BA). “Nenhuma comunicação ou indicação sobre liderança do 

Governo foi formalizada perante a Presidência ou a Mesa da ANC, mas Carlos Sant’Anna passou a 

participar de reuniões com o relator do regimento e os líderes de bancadas partidárias” (PILATTI, 2008, p. 

35). 
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e do relatório do PR-2/87. Além disso, o prolongamento do debate sobre a forma de 

funcionamento da Constituinte registra o seu elevado grau de autorreflexão. O objetivo 

era estabelecer um procedimento capaz de organizar democraticamente as atividades da 

Constituinte e, portanto, atribuir legitimidade às suas decisões (BARBOSA, 2012, p. 

216)314. Não por acaso, foram apresentadas 949 emendas ao projeto de resolução original 

(PR-2/87), entre as quais muitas procuravam afirmar o caráter originário, soberano e livre 

da Assembleia. Vale aqui registrar a proposta da emenda nº 914 de Lysâneas Maciel – 

um dos parlamentares mais ativos e envolvidos em temas militares – que proibia qualquer 

pronunciamento público de oficiais militares (inclusive comandantes e ministros) sobre 

matérias sujeitas à deliberação da Constituinte315. Tal emenda era uma resposta à 

declaração do ministro Leônidas Pires Gonçalves favorável à manutenção do mandato de 

seis anos do presidente Sarney316. Conforme noticiou o jornal OESP, a emenda teve 

péssima repercussão na caserna, embora nenhum oficial tenha assumido as declarações 

que foram publicadas. A emenda em questão despertou críticas à forma com que o 

processo constituinte estava sendo encaminhado, além dos próprios conteúdos que eram 

debatidos:  

esses políticos estão completamente perdidos. Deveriam lembrar-se que foram 

eleitos pelo povo para elaborar uma Constituinte e é isso que devem fazer. Nem 

conseguiram ainda aprovar um regimento interno e ficam com esses projetos 

estapafúrdios. 

O conteúdo das críticas revelava o estranhamento do oficial em torno do 

aprofundamento dos debates na ANC. Na mesma matéria, outro oficial questionava as 

propostas de parlamentares que pretendiam reivindicar a soberania da Constituinte sobre 

o poder Executivo: “E onde fica a autoridade do presidente da República, o comandante 
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 A prerrogativa de elaborar de forma democrática as normas de funcionamento da Constituinte, abre 

uma questão paradoxal que em parte explica o prolongamento dos debates durante dois meses (fevereiro e 

março). Segundo Leonardo Andrade Barbosa: “o próprio regimento interno deve ser elaborado mediante 

um procedimento anterior (estabelecido pela Resolução da Assembleia Nacional Constituinte nº1, de 1987), 

o qual, por sua vez, também pretende legitimar democraticamente seus resultados. Mas, para tanto, o 

próprio procedimento prévio deveria ter sido produzido com base num procedimento democrático anterior 

a ele e assim por diante num regresso infinito” (BARBOSA, 2012, p. 216). 
315

 Conforme consta no resumo encontrado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte (DANC) 

publicado no dia 22/02/1987. Foram apresentadas pelo parlamentar duas emendas, 913 e 914, ambas com 

redações similares, sendo a primeira mais específica para as Forças Armadas. “Emenda 914º de Lysâneas 

Maciel: Acrescenta dispositivo, onde couber, vedando aos dirigentes, em qualquer nível hierárquico, de 

órgãos e entidades de administração Federal, bem como instituições e unidades das Forças Armadas, a 

manifestação pública sobre matérias sujeitas à deliberação pela Assembleia Nacional Constituinte” 

(BRASIL, 1987, p. 461). Ver: http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/017anc22fev1987.pdf#page=.  
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 “Para o Brasil prosseguir em seu caminho, é necessário que todo esse arcabouço jurídico, sobre o qual 
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supremo magistrado da Nação”? OESP, 31 de janeiro de 1987, “Regime não é provisório, diz Leônidas”, 

página 04. 
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supremo das Forças Armadas”? Tais questionamentos poderiam ser considerados 

isolados na caserna. Contudo, o RPM do mês de fevereiro continua o mesmo raciocínio: 

A pregação da Constituinte exclusiva, traduzindo a intenção de instaurar a 

unicameralidade, a negativa em jurar a atual Constituição, o questionamento 

sobre os direitos dos 23 senadores “biônicos” e os esforços para a introdução 

de emendas na Carta vigente, por serem alguns artigos entendidos como 

impeditivos de um trabalho soberano, marcaram os caminhos da nova 

legislatura, deixando entrever a preocupação de um agressivo segmento 

parlamentar em arranhar as atribuições dos outros poderes317. 

A frustração dos militares aqui decorre em função do prolongamento das 

discussões sobre os limites da ANC. A manifestação do dissenso por parlamentares de 

oposição, até mesmo dos moderados, provocava estranhamento por parte dos militares. 

O procedimento das atividades constituintes que aprofundava os debates e o ativismo das 

oposições não faziam parte do repertório político da caserna, contrariando as expectativas 

dos militares. Acostumados com uma estrutura hierárquica rígida e com o comando 

altamente centralizado, sem espaço para discussões, os militares brasileiros estavam 

inseridos em uma cultura institucional que, somada à ausência de valores democráticos 

concretos, levava a interpretações pejorativas sobre o que ocorria na Constituinte, a 

exemplo do questionamento e as discussões em torno da forma como seriam 

encaminhados os processos deliberativos. 

Embora haja certamente interesses na manutenção do seu cargo enquanto ministro 

do Exército, a própria defesa de Leônidas Gonçalves sobre a manutenção do mandato de 

seis anos de José Sarney revela uma percepção de setores da caserna sobre como 

“deveriam” ser encaminhadas as atividades constituintes. Uma vez que o processo 

constituinte era entendido como um poder derivado do ordenamento jurídico antecessor, 

o Congresso Constituinte não teria poderes para alterar o mandato presidencial, como 

induz a declaração do ministro. Os RPMs reproduzem essa tese e recusam qualquer 

possibilidade de soberania da ANC a partir de uma apropriação do princípio de divisão 

dos poderes, sugerindo que não é possível “relegar” o poder Executivo ao estabelecer um 

“Governo ditado pela Assembleia Nacional Constituinte”318. Para além de argumentos 

jurídicos abstratos, na compreensão militar era inconcebível um processo constituinte 

sem a liderança de um presidente da República, principalmente um que fosse conveniente 

aos interesses castrenses. Fundamentalmente, no imaginário dos militares a figura de um 
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líder nacional traduzida na imagem do presidente da República com poderes 

discricionários – embora legalmente estabelecidos – era indispensável. Não havia espaço 

para o questionamento sobre a forma com que a Constituinte foi convocada, embora seu 

procedimento encaminhasse para outro sentido. Nesse sentido, um dos maiores temores 

militares reproduzidos pelos RPMs era justamente a possibilidade de se aprovar uma 

ANC exclusiva durante as discussões sobre o seu funcionamento, conforme foi exposto 

na apreciação do general Ruperto Clodoaldo Pinto: 

(...) as atividades da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), continuaram a 

atrair as atenções no período, embora seus trabalhos específicos não tivessem, 

praticamente, se iniciado, dada a impossibilidade de aprovação de seu 

Regimento Interno. Esse retardamento deu-se em razão de manobras levadas a 

efeito por parlamentares do bloco esquerdista. Depois da arremetida inicial em 

que tentaram aprovar a Constituinte exclusiva, não sendo bem sucedidos em 

face da reação articulada pelo Executivo, voltaram a carga. Desta vez, por meio 

do Regimento Interno, fazendo com que contasse de sua proposta, disposição 

que lhe confere o poder de alterar por maioria simples, qualquer tópico da 

Constituição vigente (...)319.  

Com base nessa compreensão, os militares criticavam o prolongamento da 

votação do regimento interno, ainda mais diante da grande quantidade de emendas que 

eram encaminhadas para elaboração do texto inicial. Como não poderia deixar de 

comentar a respeito, o general Ruperto Clodoaldo Pinto afirmou: “Algumas [emendas] 

são tão insólitas como o foram as incursões progressistas nos trabalhos iniciais, 

destacando-se aquela proposta pelo deputado Lysâneas Maciel320”.  

Já o relator Fernando Henrique Cardoso considerou a emenda uma provocação às 

FA e lembrou que os militares já estão proibidos de se manifestar politicamente pelos 

seus próprios regulamentos disciplinares321. Vale destacar, contudo, que o relator ignorou 

o fato de que tal estatuto raramente atingia altos oficiais, muito menos impedia 

pronunciamentos oficiais das instituições armadas pelos seus comandantes. 

Diferente dos processos constituintes antecessores, pela primeira vez no Brasil “a 

organização dos trabalhos internos da Constituinte foi tratada como uma questão 

pública”, indo além do que um mero ajuste de normas e procedimento institucionais 

(BARBOSA, 2012, p. 218). A longa “Batalha pelo Regimento Interno” não foi um 

espetáculo promovido apenas por parlamentares, tendo o processo contado também com 

a presença de entidades civis e movimentos pró-participação popular. Apesar dos 

resultados eleitorais de 1986, houve um reajustamento das estratégias dos movimentos 
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pró-participação popular, que demonstravam ter adquirido resistência, consciência da 

dificuldade e maturidade, traduzida na persistência em suas demandas por uma 

democracia mais participativa (VERSIANI, 2014, p. 124). Na reunião nacional dos 

Plenários do dia 19 de janeiro de 1987, realizada no Rio de Janeiro, o foco foi direcionado 

para o trabalho de estruturação da ANC, pautando principalmente a inserção de 

mecanismos que permitissem a qualquer cidadão o direito de formular e propor 

diretamente emendas constitucionais (BRANDÃO, 2011, p. 63). No final daquele mesmo 

mês e meados de fevereiro, foi enviada para Brasília uma delegação composta por 

representantes de vários plenários pró-participação popular na Constituinte. As propostas: 

incluíam tanto sugestões gerais para o texto constitucional, e entre elas a de 

inclusão do instrumento de Inciativa Popular na nova Constituição, como, 

também, a demanda de que fosse aprovada a Iniciativa Popular já no 

Regimento Interno da ANC. Em relação a esta última proposta, vimos que ela 

já vinha sendo divulgada em debates na TV e na imprensa. Além disso, foram 

enviadas cartas a todos os constituintes eleitos, informando-os previamente 

sobre a ida de uma delegação de plenários a Brasília para propor diretamente 

que o instrumento da Iniciativa Popular fosse incorporado ao Regimento 

Interno da ANC (VERSIANI, 2014, p. 125).  

Diante da repercussão da iniciativa dos grupos em prol da participação popular, 

foram obtidas assinaturas de apoio entre os constituintes e autoridades políticas, entre eles 

do próprio Ulysses Guimarães. Em conjunto, o senador Mário Covas (PMDB-SP) e os 

deputados Plínio de Arruda Sampaio (PT-SP) e Brandão Monteiro (PDT-RJ) 

subscreveram a proposta de emenda pela inclusão da iniciativa popular para 

encaminhamento e análise pelos constituintes322. A articulação contava com Francisco 

Whitaker enquanto representante do Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte, 

quem informou ao presidente da ANC que a proposta já contava com o apoio de 83 

parlamentares do PMDB, 16 do PT, 10 do PDT, 4 do PTB e 3 do PCdoB (BRANDÃO, 

2011, p. 64). 

Apesar da intensa campanha pela aprovação do instrumento jurídico de Iniciativa 

Popular no regimento interno, ainda era muito pouco provável uma real abertura do 

processo constituinte. Nos textos iniciais, não havia previsão para uma efetiva 

participação popular na Constituinte. De acordo com o artigo 14 do PR-2/87, seria dado 

um único dia para o pronunciamento de representantes da sociedade nas comissões e 

subcomissões (BRANDÃO, 2011, p.64). Nessas circunstâncias, o objetivo principal dos 
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movimentos em prol da participação popular recaiu principalmente em pressionar o 

relator do regimento interno, Fernando Henrique Cardoso. A campanha organizada 

enviou “mais de mil telegramas” ao relator, quem acabou por incorporar a proposta, além 

de defendê-la das reações dos setores mais conservadores323. Dessa forma, o primeiro 

Substitutivo apresentado no dia 21 de fevereiro pelo relator previa no artigo 24 a Iniciativa 

Popular no Regimento da Assembleia Nacional Constituinte (RIANC), desde que a 

apresentação da proposta de emenda ao Projeto de Constituição contasse com a 

subscrição de “30.000 (trinta mil) ou mais eleitores brasileiros, em lista organizada por, 

no mínimo, 3 (três) entidades associativas, legalmente constituídas, que se 

responsabilizarão pela idoneidade das assinaturas” (VERSIANI, 2014, p. 126). Além 

disso, o artigo 14 também foi modificado e ampliado. Agora, as subcomissões deveriam 

reservar de cinco a oito reuniões para a realização de audiências públicas com entidades 

representativas de segmentos da sociedade (BRANDÃO, 2011, p. 65). 

A mobilização pela aprovação da Iniciativa Popular no RIANC não deixou de 

despertar críticas dos setores mais conservadores. Alguns parlamentares viam na 

mobilização popular e na emenda uma “violação do princípio da representação”, ou como 

uma medida inócua. Não faltaram tentativas para tentar alterá-la, embora o relator 

mantivesse o texto no seu segundo Substitutivo apresentado no dia 25 de fevereiro. 

O primeiro Substitutivo recebeu ao todo 697 propostas de emenda, muitas das 

quais pretendiam mudar os critérios para as emendas de iniciativa popular324. Além dessa 

prerrogativa, esse novo parecer não estava isento de críticas sobre outras matérias, que 

partiam de diferentes espectros políticos. Apesar do esforço em acelerar as votações do 

novo Substitutivo, o mesmo só seria votado depois do carnaval, em função da rebelião 

dos parlamentares do PFL, PDS e do PTB inconformados com a exigência de reunir 280 

votos para votação de destaques do texto. Já para a esquerda interessava que a votação 

naquele dia fosse suspensa. Somente na sessão do dia 10 de março, a partir de um acórdão, 

finalmente o texto foi aprovado por 414 votos favoráveis e 52 contra (a maioria dos votos 

vieram do PT, PCdoB, PSB e PDT). Após a votação das emendas, marcadas por 

“massacres” sobre a minoria parlamentar, o PR-2/87 finalmente havia sido promulgado 
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 Já havia propostas que previam a inclusão de emendas por iniciativa popular entre as 949 emendas 

encaminhadas ao PR-2/87. Deste modo, o relator Fernando Henrique Cardoso acolheu as emendas 

propostas pelos constituintes Mário Covas, Brandão Monteiro, Siqueira Campos (PDC-GO), Nelson 

Wedekin (PMDB-SC), José Fogaça (PMDB-SP)), Koyu Iha (PMDB-SP) e pela bancada do PT 

(BRANDÃO, 2011, p. 66). 
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 Foram ao todo mais de 1600 emendas apresentadas, 949 apresentadas antes do primeiro Substitutivo, e 
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na sessão do dia 24 de março, estabelecendo assim o Regimento Interno da Assembleia 

Nacional Constituinte (PILLATI, 2008, p. 49 a 51). 

A inclusão da Iniciativa Popular no RIANC foi uma importante vitória para os 

movimentos sociais que buscavam ampliar a participação popular. Como registrou Maria 

Helena Versiani, os plenários pró-participação em seguida elaboraram e divulgaram pelo 

país diversos informativos com orientações sobre como fazer uso das “emendas 

populares”. Iniciava-se um amplo esforço para recolhimento de assinaturas para as 

emendas, contando com apoio da CNBB que influenciou o engajamento das bases da 

Igreja para tal empreitada. A essa campanha se somaram sindicatos, associações, 

movimentos sociais entre outros grupos organizados que se articularam nacionalmente 

para a obtenção das 30 mil assinaturas necessárias, promovendo atos públicos, debates, 

shows e noites de autógrafos. Até mesmo jornais de grande circulação publicavam 

anúncios, entrevistas e materiais relativos aos objetivos e razões das emendas populares 

(VERSIANI, 2014, p. 126).  

A leitura dos militares não diferia muito dos setores conservadores: para eles, 

havia uma violação da representatividade parlamentar e das funções do Legislativo. No 

entanto, a maior preocupação recaía no suposto poder de manipulação das esquerdas 

sobre os movimentos populares, usados como massa de manobra para garantirem uma 

constituição de seu interesse: 

A inclusão de formas e mecanismos de participação popular na futura 

Constituição – função legislativa – irá ampliar sobremaneira a atuação dos M. 

Pop., em benefício de suas correntes manipuladoras – o clero “progressista” e 

as Organizações Subversivas325. 

Os RPMs acompanhavam os esforços das entidades e dos representantes ligados 

aos movimentos em prol da participação para a coleta das trinta mil assinaturas para as 

emendas populares. Entre os “suspeitos”, estavam elencados o clero progressista, 

centrado na CNBB, cuja maior preocupação levantada era o seu potencial de mobilização 

popular, principalmente pela sua capilaridade social adquirida pelas CEBs e dioceses. 

Outra entidade “suspeita” era o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), quem 

supostamente apresentava críticas ao programa “Calha Norte”, principalmente nos seus 

aspectos econômicos. Junto a estas entidades estaria a OAB e alguns veículos de 

comunicação. Não poderia faltar também o próprio Plenário Pró-Participação Popular na 
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Constituinte, retratado como um movimento que reunia lideranças, entidades e partidos 

de esquerda. 

A atenção dos militares do CIE se dividia em dois campos. Por um lado, na 

mobilização extra institucional, promovida principalmente pelo Plenário Pró-

Participação Popular na Constituinte com apoio da CNBB (e outras entidades e 

movimentos sociais). Por outro, no campo institucional, eram acompanhadas as 

articulações parlamentares que davam base à estrutura do processo constituinte. Embora 

fossem processos interligados, a convergência desses dois desdobramentos despertava 

aflições e temores dos homens fardados. 

O RIANC previa um procedimento complexo e descentralizado para as atividades 

constituintes. O processo contava com uma fase inicial de 24 subcomissões onde seriam 

realizadas as audiências públicas. Com base nessas reuniões e nos debates, seriam 

recolhidas as primeiras sugestões dos constituintes em um parecer sobre recortes 

temáticos mais específicos. Em seguida, as subcomissões eram agregadas três a três, em 

chaves de oito comissões temáticas, com recortes temáticos mais amplos. Na segunda 

fase, o relatório de cada uma das comissões seria então encaminhado para a Comissão de 

Sistematização, responsável pela centralização, organização e compatibilização das 

propostas, para então, produzir um primeiro esboço articulado de Anteprojeto. O objetivo 

era priorizar o trabalho produzido pelas subcomissões e comissões, instância que na 

prática “todos os constituintes tinham possibilidade de participar e onde a interferência 

da sociedade civil apresentava-se mais próxima” (BARBOSA, 2012, p. 221). 

Posteriormente, o projeto seria encaminhado para votação em primeiro turno no Plenário, 

com poucas chances de sofrer alterações. 

O processo não caminhou dessa forma. Conforme previsto pelo regimento próprio 

da Comissão de Sistematização, os seus membros poderiam votar emendas sobre os 

trabalhos das comissões e subcomissões temáticas. Além disso, os constituintes não 

integrantes dessa comissão poderiam oferecer emendas ao anteprojeto. Dessa forma, 

como veremos adiante, o Projeto de Constituição aprovado alterou o conjunto dos 

trabalhos antecessores (BARBOSA, 2012, p. 222). Fundamentalmente, o 

descontentamento dos parlamentares pelo alto poder concentrado pela Comissão de 

Sistematização levou à reforma do RIANC. 

Os líderes partidários ganharam um papel de destaque ao serem responsáveis por 

indicar os membros de cada comissão e subcomissão, cuja composição deveria respeitar 

o critério da proporcionalidade partidária (PILATTI, 2008, p. 57). Embora todos os 
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líderes tenham sido confirmados após a aprovação do RIANC, a única alteração ocorreu 

justamente no PMDB: o partido majoritário da Constituinte substituiu Luiz Henrique por 

Mário Covas. Era uma das primeiras cisões internas do partido, principalmente em função 

da centralização das decisões pelo comando da mesa de Ulysses Guimarães. Após um 

acalorado discurso com críticas ao “tripresidente”, Mário Covas foi eleito líder do partido 

na ANC, minando as bases da aliança PMDB-PFL. 

A estrutura da Constituinte e a substituição do líder do PMDB na ANC facilitavam 

as manobras dos parlamentares de esquerda. Aos olhos dos militares, suas projeções sobre 

os constituintes moderados e conservadores se confirmavam, principalmente com a 

vitória de Mário Covas, visto como adversário dos interesses castrenses, entre outros 

parlamentares do PMDB326. Além disso, ao defender uma linha mais independente em 

relação ao governo, era considerado uma derrota para o presidente Sarney. 

Restava agora a partilha dos cargos das subcomissões e das comissões, assim 

como a definição das respectivas presidências e relatorias. Como registrou Adriano 

Pilatti, apenas o PMDB, o PFL, o PDS e o PDT poderiam ocupar pelo menos uma vaga 

em cada comissão. Dessa forma, os líderes dos partidos pequenos deveriam negociar as 

vagas conforme a preferência das suas bancadas. Por outro lado, os líderes dos partidos 

maiores estavam incumbidos com a complexa tarefa de acomodar interesses internos 

conforme as indicações a um número elevado de cargos disponíveis (PILATTI, 2008, p. 

58). Para tanto, Mário Covas firmou um acordo com o líder do PFL, José Lourenço: 

enquanto o PMDB assegurava a maioria das relatorias, o PFL garantia a maioria dos 

cargos de presidência das comissões e subcomissões. 

Uma vez que esses cargos de relatoria e presidência garantiam uma vaga na 

Comissão de Sistematização, Mário Covas indicou aqueles quadros mais perfilados ao 

seu alinhamento político. Segundo Covas, suas escolhas se deviam a uma tentativa de 

equilibrar a balança da Constituinte, onde por um lado teria conservadores presidindo as 

comissões, e, por outro, progressistas na relatoria. Desse modo, embora houvesse uma 

grande presença de parlamentares conservadores, haveria na Comissão de Sistematização 

uma composição de constituintes de perfil mais progressista – alguns de esquerda – que 

também poderiam realizar acordos com a maioria dos membros moderados. Nessa arena 
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 Além de Mário Covas, entre os constituintes do PMDB considerados de esquerda pelos militares 

estavam: Fernando Lyra (PMDB-PE), Bernardo Cabral, Pimenta da Veiga (PMDB-MG), Luiz Henrique, 
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onde as forças políticas estavam relativamente equilibradas, se somava ainda a 

prerrogativa da comissão em votar emendas sobre os pareceres recolhidos, possibilitando, 

portanto, projetos de Constituição mais à esquerda. 

Essa manobra de Mário Covas não passou despercebida pelos militares já em 

abril. O RPM acompanhava de perto os desdobramentos das articulações dos 

parlamentares, revelando que havia risco à integridade da representatividade eleitoral. 

Para tanto, era cobrado uma ação mais efetiva por parte daqueles parlamentares alinhados 

com os interesses castrenses: 

Em decorrência de um trabalho inteligente e pertinaz dos parlamentares da 

“esquerda” do PMDB junto ao líder na ANC, conseguiram eles ficar com a 

maioria dos cargos de relatores das subcomissões e comissões. A ocupação dos 

cargos é importante na luta ideológica que se irá travar a partir de agora. A não 

ser que a maioria não comprometida com a “esquerda” não sucumba às 

pressões das “patrulhas ideológicas”, representadas principalmente pela 

imprensa e pelos movimentos populares, poderão os textos finais espelhar o 

pensamento da maioria da sociedade brasileira. 

(...) outra vitória das “esquerdas” foi ocupar de forma equilibrada as diversas 

subcomissões e comissões temáticas, para intervir em todos os assuntos em 

discussão, e ocupar em igualdade de condições com o grupo de parlamentares 

de posição moderada, os cargos da Comissão de Sistematização (...) far-se-á 

importantíssima a ação dos parlamentares não comprometidos com a 

“esquerda”, para que o Relator da Comissão de Sistematização receba para 

estudo e elaboração do seu parecer, propostas que realmente reflitam o desejo 

da sociedade brasileira e atendam a seus anseios e aspirações, sem radicalismos 

e riscos para as instituições327.  

Na leitura do Exército, com base nos RPMs oferecidos pelo CIE, o cenário da 

ANC não era dos melhores. Por um lado, os parlamentares de esquerda marcavam 

presença a partir de manobras regimentais, enquanto outros do PMDB – considerados de 

esquerda e por isso adversários – se destacavam pelos veículos de imprensa e assumiam 

postos estratégicos. Por outro lado, já fora do Congresso Constituinte, havia um amplo 

esforço de movimentos sociais que buscavam ampliar a participação popular na ANC, 

cujos esforços se materializaram nas emendas de iniciativa popular. O diagnóstico era 

claro para os militares: havia alta probabilidade de aprovação de prerrogativas 

constitucionais contrárias aos seus interesses. Para tanto, era necessária uma ação 

concreta, mas dentro dos limites legais estabelecidos pela arena política, apesar das 

denúncias de intervencionismo militar. Para além do lobby militar e da distribuição do 

livreto “Temas Constitucionais: subsídios”, as audiências públicas previstas pela 

Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança também serviram 

como canais de pressão e persuasão pelas Forças Armadas. 

 
327

 Abril de 1987 - Fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_87062417_d0001de0001, página 05. 



206 

 

Capítulo 4 – Entre diálogos e ameaças: as relações entre Exército Brasileiro 

e Assembleia Nacional Constituinte 1987/88 

(...) A nossa vitória será, à vista das demais nações, apresentarmos um país 

forte e coeso, trilhando, com firmeza e sem possibilidade de retorno, os 

caminhos do aperfeiçoamento democrático e desenvolvimento econômico, 

ambos convergindo para um futuro de maiores progresso e justiça sociais. 

As Forças Armadas, constituídas e mantidas por todos os brasileiros, 

acompanham essa evolução e, se um dia a força dos nossos argumentos tiver 

que ser substituída pelos argumentos da nossa força, quando os ventos 

prenunciativos do confronto encresparem os mares, revolverem os solos 

enfarruscarem os céus, ali estarão, a Marinha, o Exército, e a Aeronáutica, 

preparados e decididos, para garantir a defesa do nosso solo e de nossa gente, 

com a mesma coragem e determinação evidenciadas no último conflito 

mundial. (NE, 08 de maio de 1987).328 

Assinada pelos três ministros das Forças Armadas, a Ordem do Dia acima faz 

referência à vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, conhecida como “Dia da 

Vitória”, do dia 8 de maio de 1945. Esse discurso oficial das instituições armadas traz 

consigo uma memória sobre a participação brasileira naquele conflito mundial. Contudo, 

o trecho acima destacado faz referência ao contexto político da passagem do regime 

ditatorial para o democrático. Poucos meses após a abertura do Congresso Constituinte, 

marcado por uma intensa participação popular, o pronunciamento da cúpula militar 

reforçava, sob um tom de enfrentamento, o papel político ativo e institucionalizado das 

FA. Era uma resposta aos setores liberais progressistas e de esquerda que criticavam o 

intervencionismo militar no processo político. Foi neste clima de embate que se destacou 

a ameaça implícita – ou explícita – desse discurso: a suposta disposição das FA em 

substituir a força do argumento pelo argumento da força. Não por acaso, esse tom de 

ameaça golpista pairava na ambiguidade. 

Os parlamentares Aldo Arantes (PCdoB – GO) e Amaury Muller (PDT – RS) 

criticaram a conotação golpista do pronunciamento na tribuna do Congresso Constituinte, 

enquanto os deputados Del Bosco Amaral (PMDB – SP) e Fernando Santana (PCB – BA) 

minimizaram a ameaça. Já na caserna, por outro lado, como registrou o jornal FSP, o 

discurso foi muito bem recebido pelos subordinados, sendo entendido como uma 

advertência referente às questões de ordem interna do país. Para os militares, o 
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profissionalismo militar não significava a alienação das FA a “tudo o que estava 

acontecendo” 329. 

O mal-estar gerado pelo pronunciamento provocativo foi mais um capítulo do 

ativismo militar institucional. Se de um lado havia setores civis críticos à interferência 

militar, do outro lado havia militares insubordinados – muitos dos quais ressentidos com 

o fim da ditadura – que exigiam um posicionamento público mais radical dos seus 

superiores. Os comandantes das FA estavam pressionados. No difícil caminho moderado 

optado para a democratização, os generais deparavam-se entre um intenso ativismo 

político popular de cunho democratizante, um corpo de oficiais radicais mobilizados e 

um processo Constituinte cuja relativa autonomia poderia contrariar as demandas 

encabeçadas pelas instituições armadas. Mais do que uma demonstração de força, esse 

pronunciamento ocultava um sinal de fraqueza da cúpula militar. 

Entre os críticos à interferência militar no processo político, estava João Quartim 

de Morais, quem, a partir daquele pronunciamento, forjou as expressões “força do 

argumento” e “argumento da força” enquanto tese e antítese de uma relação dialética sem 

síntese. Segundo ele, o resultado dessa equação seria a constante repetição histórica do 

emprego da violência e da intervenção militar. Intelectual vinculado ao NEE-UNICAMP, 

João Quartim Moraes publicou importantes trabalhos acadêmicos durante os anos oitenta 

sobre o intervencionismo militar no processo político brasileiro, assinalando-o como uma 

marca da continuidade do poder político das instituições armadas. Conforme o contexto 

de democratização avançava, seus estudos ficavam carregados de um olhar crítico ao 

processo político experimentado, reproduzindo, em certa medida, as frustrações dos 

resultados ambíguos que não superavam de forma radical o passado ditatorial. Por essa 

razão, sua ênfase em “repetição histórica”, “permanência” ou “continuidade” do poder 

militar. 

João Quartim de Moraes registrou o tom moderado e conciliatório da passagem 

do regime militar para o democrático ao enfatizar o pacto realizado entre o general 

Leônidas Pires Gonçalves e Tancredo Neves330. Principalmente, como consequência da 
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“transição moderada”, o autor procurou denunciar a permanência da autonomia e do 

intervencionismo militar, bem como o seu poder de veto e poder tutelar dentro de um 

cenário político marcado pela fragilidade partidária e hipertrofia do poder Executivo. Para 

tanto, o autor fazia coro às propostas constitucionais alternativas do NEE-UNICAMP, em 

oposição às demandas militares. Entre as pautas desse núcleo de estudos estavam a defesa 

de um maior controle das instituições armadas pelo poder civil331 e a introdução de uma 

cultura democrática efetiva no corpo da oficialidade. 

Pretendemos aqui neste capítulo aprofundar mais detidamente a categoria força 

do argumento, deixando para o próximo capítulo o argumento da força. Como apontado 

anteriormente, a força do argumento consiste no arcabouço simbólico empregado pelos 

militares para estabelecer pontes de diálogo com os parlamentares da ANC. Seu princípio 

fundamental era exatamente convencer ou persuadir os constituintes, principalmente 

aqueles moderados, para a suposta necessidade de mecanismos de “defesa de Estado” – 

leia-se repressão – na nova Constituição. Em outras palavras, a força do argumento 

pretendia convencer a necessidade de regulamentação e institucionalização do argumento 

da força. Nesse sentido, se por um lado o primeiro orientava as relações dos militares com 

a classe política, o segundo era reservado para repressão de greves e movimentos sociais, 

com objetivo de blindar o sistema político. 

Distanciamo-nos de João Quartim de Moraes ao sustentarmos que não há 

repetição histórica, mas sim um diálogo tecido entre militares e constituintes – esses 

pressionados e articulados junto a movimentos sociais – que viabilizou a promulgação de 

instrumentos repressivos sob novas roupagens. Portanto, não houve simples 

continuidades das prerrogativas militares da ditadura militar. Durante o processo 

 
entre Tancredo Neves e o general Leônidas Gonçalves, comportava o compromisso assumido pelo chefe 

da ‘’Aliança Democrática’ de se abster de qualquer iniciativa suscetível de abalar a estabilidade dos 

organismos essenciais do poder de Estado, a começar pelas próprias Forças Armadas. Em troca, estas 

garantiriam apoio à posse de Tancredo Neves a 15 de março de 1985. A designação do general Leônidas 

Gonçalves como Ministro do Exército constituiria a caução deste acordo. Não experimentamos inclinação 

alguma para superdimensionar o aspecto conspirativo da ação política. Se a iniciativa de Tancredo Neves 

não correspondesse a uma vontade majoritária no interior da ‘Aliança Democrática’, a posição do bloco 

governamental no Congresso Constituinte a respeito das funções dos militares não teria se harmonizado tão 

perfeitamente com a das próprias cúpulas militares. Esta harmonia, preestabelecida, mas conveniente para 

ambas as partes, abrangia não somente o estatuto constitucional das Forças Armadas, mas também a questão 

liminar e decisiva do conteúdo político do próprio processo constituinte (a recusa da ‘Assembleia exclusiva’ 

visava obviamente a impedir que este processo assumisse características que favorecessem mudanças 

‘radicais’ ou indesejados ‘revanchismos’). Como, entretanto, teria sido indelicado e deselegante amputar, 

explícita e preventivamente, as atribuições dos constituintes, optou-se pela gelatinosamente tradicional 

solução de passar por baixo das questões de princípio, deixando que o curso das circunstâncias e, quando 

necessário, o argumento da força, se encarregassem de colocá-las e de resolvê-las” (MORAES, 1989, p. 

80). 
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constituinte, havia uma disposição por parte dos atores envolvidos em regulamentar e 

institucionalizar o emprego da força repressora para uma nova realidade política e social. 

Além disso, foram abandonadas as fórmulas golpistas e paralegais332 que até então 

integravam o rol de possibilidades do argumento da força.  

Este estudo propõe uma leitura mais aberta sobre o papel da cúpula do Exército 

Brasileiro no momento constituinte ao considerar os diálogos, negociações e 

acomodações entre militares e constituintes além, é claro, das ameaças, imposições e 

vetos. Ademais, as expectativas, as projeções e as aflições em torno da ANC tonalizavam 

a atenção dos militares nos bastidores da caserna conforme eram desenvolvidos os 

trabalhos constituintes. Desta forma, o objetivo deste trabalho consiste em uma análise 

das relações entre a cúpula do Exército Brasileiro e os parlamentares da ANC (1987-

1988). Mais precisamente, nesse capítulo, procuramos entender o desdobramento das 

principais demandas do Exército Brasileiro, vocalizadas em discursos e nos artigos do 

livro “Temas Constitucionais” publicado no NE: a destinação constitucional das FA, a 

manutenção dos ministérios militares, o serviço militar obrigatório, o Conselho de 

Segurança Nacional, a subordinação das Polícias Militares ao Exército e os direitos 

políticos dos militares. Fundamentalmente, consideramos até onde os militares estavam 

dispostos a dialogar e ceder. Por essa razão, pontualmente, analisamos como as 

articulações para ampliação da anistia irritou a caserna. 

Se por um lado os relatórios internos expressavam medo e aflições que 

alimentavam as acusações de “revanchismo” e de fraqueza dos parlamentares 

(moderados), por outro lado, nos documentos públicos e nos discursos oficiais, os 

militares apresentavam um tom tecnicista, “despolitizado” e conciliador ao defender as 

suas demandas333. Essas pautas foram abordadas em sua maioria na Subcomissão da 

Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, fase do processo constituinte que 

contou com o convite de figuras influentes sobre temas de segurança para a realização 

das audiências públicas. Posteriormente, aprovado o relatório daquela subcomissão, o 

texto foi encaminhado para a Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia 

das Instituições, cujo relator, Prisco Vianna (PMDB – BA) inscreveu algumas poucas 
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 Consideramos como ações paralegais: golpe de Estado, grupos compostos por civis e militares que 

promovem perseguição política, ações de tortura, execuções ou desaparecimentos. 
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 Embora prevalecessem discursos conciliatórios e com verniz “tecnicista”, evidentemente alguns 

pronunciamentos oficiais desferiam ameaças ou comunicavam vetos. Como veremos neste capítulo, isso 

fazia parte de uma estratégia, quando em algumas ocasiões havia maior atrito entre os atores envolvidos. A 

ameaça muitas vezes servia de instrumento como uma forma de veto, para dessa forma mudar os rumos de 

algumas pautas políticas que contrariassem os interesses militares. 
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alterações. Entretanto, os parlamentares da Comissão de Sistematização modificaram de 

forma considerável o conteúdo do texto. Foi assim que, em abril de 1988, as prerrogativas 

militares foram votadas em plenário no primeiro turno, sendo confirmadas posteriormente 

nas votações do segundo turno. 

Com base nas atas das reuniões realizadas no Plenário e nas comissões, além de 

alguns artigos publicados pelo jornal FSP e pelo NE334, sustentamos a seguinte hipótese: 

o diálogo produzido entre militares e constituintes moderados e conservadores viabilizou 

a resolução de prerrogativas constitucionais marcadas por uma ambiguidade entre 

continuidades e rupturas históricas. A disposição para o diálogo e a persuasão por parte 

dos militares permitiu uma abertura com parlamentares de diferentes orientações 

políticas. Dessa forma, a construção de consensos partiu de elementos comuns do 

imaginário liberal e conservador. Por outro lado, demandas militares polêmicas contaram 

com acomodação e conciliação, cujos resultados cinzentos foram considerados 

satisfatórios pela maioria dos atores. Nesse contexto, o papel simbólico do Exército 

Brasileiro foi redimensionado pelos atores para uma nova realidade social e política que 

emergia. Houve uma remodelagem do papel constitucional das FA, em que, ao deixarem 

de conduzir politicamente o país, os militares se subordinaram ao poder civil e ao 

ordenamento jurídico, embora ainda mantivessem seu papel histórico de ação em 

território nacional, como prevê o artigo 142. Além disso, outras prerrogativas militares 

consideradas históricas/tradicionais foram inclusive descartadas pelos próprios militares, 

como o Conselho de Segurança Nacional. Nesse sentido, houve uma repactuação social 

para um novo modelo de função militar, em que antigas prerrogativas militares ganharam 

novas roupagens, enquanto outras foram descartadas, consideradas desnecessárias para a 

nova estrutura legal do Estado de Democrático de Direito que era forjado. 

4.1. As audiências públicas e a formação das teses sobre temas de defesa e segurança 

do Estado e da Sociedade 

Concluídas as etapas preliminares da ANC, a atenção dos RPMs e do lobby militar 

recaíram substancialmente na Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 

Segurança. Nela que seriam discutidos os principais temas de interesse militar: as 

medidas de defesa do Estado, a destinação constitucional das Forças Armadas, a 
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 Ficam de fora duas reivindicações: a Justiça Militar e a Tutela Constitucional da Patente do Oficial das 

Forças Armadas. Estes temas foram tratados em outras subcomissões e comissões e por isso fogem dos 

limites documentais desta pesquisa. 
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manutenção dos ministérios militares ou a criação do Ministério da Defesa, o serviço 

militar obrigatório ou o serviço militar voluntário, a extinção ou manutenção do Conselho 

de Segurança Nacional, a subordinação das Polícias Militares ao Exército e os direitos 

políticos dos militares. Para tanto, neste tópico analisamos a formulação das diferentes 

teses em torno desses temas nas audiências públicas. Além disso, constitui nosso interesse 

a compreensão dos pontos de atrito e diálogo entre os diferentes atores políticos 

envolvidos. 

A subcomissão acompanhou o acordo Mário Covas – José Lourenço, escolhendo 

o constituinte José Tavares (PMDB-PR) como presidente da mesa, enquanto a relatoria 

ficou incumbida pelo ex-arena, Ricardo Fiúza (PFL-PE). Antigo aliado do regime militar, 

o relator era bem-visto pelos militares, cuja atuação era definida de “maneira imparcial e 

equilibrada”335. Os oficiais do CIE classificaram outros doze constituintes como 

moderados, em função de uma suposta “atuação ponderada”, enquanto os restantes foram 

alinhados à esquerda336.  

Conforme previsto pelo artigo 14 do RIANC, as primeiras sessões foram 

reservadas para discussão de um roteiro para os trabalhos e quais seriam as entidades 

convidadas para as audiências públicas. Interessado em aprofundar as discussões na 

subcomissão, José Genoíno elaborou um roteiro que foi aprovado com poucas alterações: 

em um primeiro momento seriam ministradas palestras sobre natureza, finalidade e 

característica do Estado, seguido pela definição de segurança interna e externa e 

finalmente haveria exposições sobre os instrumentos de defesa da sociedade. Esse modelo 

foi mais ou menos seguido, orientando a agenda de convidados e a organização dos temas 

que seriam expostos e debatidos. Quanto aos convidados, parecia consenso para a maioria 

dos constituintes em convidar representantes das FA, uma vez que, por se tratar de uma 

subcomissão específica sobre temas de segurança e defesa, deveriam ser escutados 

fundamentalmente os próprios profissionais dessa área. Como sugeriu Sadie Hauache 
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 Abril de 1987 - Fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_87062417_d0001de0001 (página 06). 
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 O primeiro vice-presidente eleito foi Raimundo Lira (PMDB-PB), enquanto o segundo vice-presidente 

escolhido foi Daso Coimbra (PMDB-RJ). Os demais titulares eram: Iram Saraiva (PMDB-GO), Antônio 

Perosa (PMDB-SP), Arnaldo Martins (PMDB-RO), Asdrubal Bentes (PMDB-PA), Carlos Benevides 

(PMDB-CE), Hélio Rosas (PMDB-SP), Ralph Biasi (PMDB-SP), Roberto Brant (PMDB-MG), Sadie 

Hauache (PFL- AM), Ézio Ferreira (PFL-AM), Ricardo Izar (PFL-SP), Telmo Kirst (PDS-RS), César Maia 

(PDT-RJ), Ottomar Pinto (PTB-RR) e José Genoíno (PT-SP). 
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(PFL-AM): “Primeiro, acho que teríamos que ouvir os interessados que são as Forças 

Armadas e, em seguida, o público em geral que queira opinar337”. 

Muito provavelmente umas das performances do lobby militar foi garantir com 

que fossem convidados representantes das FA para ministrar palestras nas audiências 

públicas. Embora fosse uma conquista dos movimentos populares, tais audiências foram 

apropriadas pelos setores conservadores nessa subcomissão. Ao serem apresentados 

enquanto “técnicos da área”, em uma subcomissão de maioria conservadora ou moderada, 

onde prevalecia um imaginário liberal que confere legitimidade racional-cientificista a 

especialistas de um campo, parecia difícil argumentar contra o convite de militares para 

exposições e debates. Na sua compreensão, especialistas estavam isentos de interesses 

particulares ou passionais. Em que pesem os esforços dos parlamentares conservadores 

de emplacar representantes das instituições castrenses, os militares não eram os únicos 

vistos como “especialistas”, afinal juristas e cientistas políticos também foram vistos 

como integrantes desse grupo seleto. Dessa forma, criou-se o consenso de que deveria ser 

convidado um representante da OAB, dentro de um entendimento em que suas exposições 

serviriam de contraponto aos militares. O presidente chegou inclusive a sugerir uma 

audiência pública entre representantes do EMFA e da OAB. 

A sugestão do presidente não foi levada à frente, uma vez que as escolhas dos 

convidados faziam parte das táticas dos parlamentares. Por essa razão, os antigos aliados 

do regime militar – especialmente Ottomar Pinto e o relator Ricardo Fiúza – sugeriram 

convidar representantes da Escola Superior de Guerra (ESG). A ideia era exatamente 

evitar o confronto imediato entre civis versus militares, uma vez que a escola possuía 

quadros civis entre docentes e discentes. Além disso, a escola acumulava capital social 

entre círculos conservadores, sendo vista como um núcleo de estudos estratégicos e de 

planejamento para defesa e desenvolvimento do país. Dessa forma, para exposições 

doutrinárias sobre origens do Estado e sua finalidade, sugeriram representantes de “duas 

entidades civis”: da ESG e da OAB. Enquanto representantes da primeira instituição, 

foram encaminhados pelo almirante-de-esquadra Bernard David Blower (chefe da ESG) 

os professores Ubiratan Borges de Macedo, Pedro de Oliveira Figueiredo, Paulo César 

Milani Guimarães e Roberto Cavalcanti de Albuquerque (este último apenas realizou 
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 A deputada continua: “achei, uma excelente ideia, no meu entender, a de convidarmos as instituições 

competentes, para que aqui desfilem os seus conhecimentos, daquilo que já estão acostumados no dia a dia, 

pois sabem perfeitamente do que têm necessidade ou não de incluir ou suprimir nessa legislação”. Ver: 

Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 14/04/1987, p. 

16. 
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intervenções durante os debates)338. Vale ressaltar que todos esses eram professores civis 

da instituição. Já o próprio presidente do Conselho Federal da OAB, dr. Márcio Thomaz 

Bastos, compareceu à segunda audiência pública. 

4.1.1. As “Salvaguardas Constitucionais” e o papel constitucional das Forças 

Armadas segundo a Doutrina de Segurança Nacional 

Apesar do roteiro elaborado por José Genoíno e votado pela subcomissão ter 

orientado mais ou menos os trabalhos da subcomissão, alguns temas de interesse militar 

mais polêmicos não deixaram de ser debatidos nas audiências públicas. Entre eles, 

sobressaíram a definição constitucional do papel das Forças Armadas e o Ministério da 

Defesa, que praticamente dominou a maioria das sessões. Ambos estavam relativamente 

conectados, uma vez que havia consenso entre constituintes de esquerda e alguns liberais 

(progressistas e até alguns conservadores) de que deveria haver um maior controle das 

instituições civis sobre as FA. Para tanto, embora as primeiras audiências fossem voltadas 

para exposições doutrinárias, tais temas invariavelmente foram levantados pelos 

expositores. 

Na primeira audiência pública, antes de iniciar a sua exposição, o professor 

Ubiratan Borges Macedo procurou desvincular a ESG do regime militar. Embora fosse 

uma instituição governamental, ligada à supervisão ministerial do Estado-Maior das 

Forças Armadas (EMFA), a ESG “goza de liberdade acadêmica” e o seu “ponto de vista” 

não necessariamente coincide com o “Governo Brasileiro e nem sequer as Forças 

Armadas”. Inclusive, o expositor comparou a instituição às universidades públicas, em 

busca do seu mesmo reconhecimento social339. Esse esforço revela um pouco do desgaste 

que a instituição sofreu ao longo do regime militar, sobretudo em função das críticas 
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 Conforme a apresentação registrada pelo DANC: “Professor Ubiratan Borges de Macedo, membro do 

Conselho Federal de Cultura, professor Universitário de Direito e Filosofia em Pós-Graduação, Professor 

do corpo permanente da ESG; Professor Pedro Figueiredo, professor Universitário de Direito Penal da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor do Colégio Dom Pedro II e professor do corpo 

permanente da ESG; Professor Paulo César Milani Guimarães, adjunto da divisão de Assuntos Políticos da 

ESG, professor titular do Ensino Superior na área de Ciências Sociais; Professor Roberto Cavalcante de 

Albuquerque, Adjunto da Divisão de Pesquisa e Doutrina da ESG, Bacharel em Direito e Economista, 

professor titular da Universidade de Pernambuco”. Com exceção do professor Ubiratan Borges de Macedo, 

não foi encontrado o Currículo Lattes dos demais professores, embora alguns tenham sido apresentados 

como professores universitários. 
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 “É uma instituição governamental, mas é uma instituição de pesquisa, como aliás são as universidades 

brasileiras, que são instituições do Governo, universidades públicas, mas gozam de liberdade de pesquisa. 

E os seus pontos de vista não coincidem necessariamente com os órgãos patrocinadores aos quais estão 

eventualmente subordinados”. Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade 

e de sua Segurança, 22/04/1987, p. 30). 
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veiculadas pelos advogados da OAB à Doutrina de Segurança Nacional (DSN) e à Lei de 

Segurança Nacional (LSN). 

Em seguida, o professor Ubiratan Macedo apresentou as origens do Estado 

brasileiro e sua finalidade conforme o pensamento conservador da DSN. O expositor 

sustentou o mito fundador nacional de Guararapes, quando a “Nação” havia supostamente 

rejeitado o “invasor estrangeiro holandês”, autoafirmando sua identidade, mesmo sem 

que houvesse um Estado brasileiro. Este por sua vez, teria origem portuguesa, quando a 

família real transferiu a capital do reino de Portugal para o Rio de Janeiro em 1808. 

Fundamentalmente, o Estado aqui foi apresentado como um “catalisador” ou 

“aglutinador” dos interesses da “Nação”, uma vez que essa seria composta por várias 

comunidades que não seriam capazes de se “autogerenciar”. Para tanto, enquanto uma 

estrutura burocrática e complexa com diferentes segmentos, o Estado deve garantir e 

realizar o “bem-comum” dessa “Nação”. 

A exposição se sustenta em uma perspectiva tutelar do Estado sobre a sociedade, 

retratada abstratamente enquanto “Nação”. Os interesses dessa entidade estariam acima 

dos interesses particulares, classistas ou regionais, e até mesmo acima da própria 

população. Em outras palavras, nem a própria população saberia quais seriam os 

“objetivos fundamentais”: 

A população sente que tem alguns interesses, pelos quais ela julga importante 

viver. Ela tem numerosos interesses, que são muito importantes para ela, mas 

que ela sabe que não são fundamentais; podem ser até interesses muito caros 

no seu coração. Por exemplo, a nossa comunidade nacional se preocupa muito 

em ganhar campeonatos mundiais de futebol, é o objetivo nacional evidente 

mas não é um objetivo nacional vital – nós sabemos que podemos viver sem 

isso, embora seja muito dramático para nós não alcança-lo. Agora, há alguns 

objetivos pelos quais nós estamos dispostos a pagar mais caro o preço, que 

tiver340.   

A partir de representações populares sobre futebol, o autor sustenta uma 

perspectiva elitista da sociedade brasileira, na qual é necessário um Estado que canalize 

os esforços da “Nação” para os reais objetivos “vitais”. Segundo a cartilha da DSN, de 

forma abstrata, esses objetivos consistiam na soberania, na integração, na preservação do 

patrimônio nacional e na democracia, todos denominados como “Objetivos Nacionais 

Permanentes”. Desses, a que recebeu maior atenção foi a “democracia”, caracterizada 

pela fidelidade partidária, garantia dos direitos humanos, instituições representativas, a 

convivência plural e igualitária. Nesse sentido, o professor Ubiratan Macedo procurou 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

22/04/1987, p. 30. 
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vincular as representações liberais de democracia à sua perspectiva doutrinária, dentro do 

esforço castrense de persuasão dos parlamentares341. De uma maneira geral, a exposição 

dos professores da ESG buscava se afastar de sua associação com o regime militar, 

aproximando a DSN do imaginário liberal sobre o regime democrático. 

Vale ressaltar que esse esforço não consistia em um movimento isolado e 

destinado exclusivamente ao restabelecimento de diálogos com alguns parlamentares na 

ANC. Havia uma crise de identidade da instituição militar, em razão da redefinição do 

seu papel político no novo regime que estava sendo erguido. Conforme sustenta Samuel 

Alves Soares (SOARES, 1995; 2000), em função do processo de democratização e da 

reconfiguração do cenário internacional, a DSN passou por reformulações, como constam 

as monografias produzidas pelos alunos da ECEME nos anos oitenta e noventa. Embora 

incorporasse novos valores, a DSN ainda orientava as projeções militares para o combate 

ao “inimigo interno”, quem supostamente poderia romper com a unidade substantiva da 

“Nação”. Para tanto, as FA deveriam ficar vigilantes, prontas para a convocação, 

conforme as previsões legais que permitem ao Estado a suspensão de liberdades para a 

sua autopreservação.  

Os professores da ESG, assim como os alunos da ECEME, entre outros segmentos 

da cúpula militar, eram orientados por uma perspectiva limitada e elitista da democracia, 

onde o Estado ainda possuía funções tutelares. Desse modo, não haveria ruptura 

democrática se a “intervenção” militar fosse prevista legalmente e convocada pelo 

próprio Estado, cujo fim fosse a manutenção da unidade nacional. Em outras palavras, 

conforme delimitado pela DSN como sendo as finalidades do Estado, este deveria garantir 

a segurança externa e a “concórdia interna”342. A obediência incondicional às leis e à 

unidade nacional estariam entre os princípios basilares dessa democracia imaginada pelos 
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 A incorporação de alguns princípios liberais na DSN foi complementada pela característica do Estado 

enquanto representante da “Nação”. Dessa forma, como instrumento da “Nação”, a extensão burocrática 

do Estado pode ser menor ou maior, pode ser menos ou mais “intervencionista” conforme os interesses 

nacionais. Além disso, no campo econômico, ele respeitaria os limites da esfera pública, nunca 

ultrapassando as margens da esfera privada. 
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 Essa definição se deu com base no cientista político Julian Freund, que segundo Ubiratan Macedo era 

muito lido na ESG. Esse autor francês foi influenciado por Karl Schmith que ofereceu as bases doutrinárias 

para o Estado de Exceção. Segundo ele, o verdadeiro soberano era aquele que decide sobre o estado de 

exceção. Além disso, esse soberano também teria poder de determinar os aliados e inimigos no plano 

interno da “Nação”. Segundo o professor da ESG, Freund “corrigiu” Karl Schmith ao considerar “que no 

plano interno pode haver adversários, contestadores, mas não inimigos”. Dessa forma, no plano interno, se 

convive com adversários políticos, mas devem ser combatidos os inimigos do sistema político. Ver: Atas 

de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 22/04/1987, p. 41. 
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expositores. Conforme as explanações a seguir, não havia incongruência entre unidade 

nacional imperativa e a pluralidade política enquanto princípios básicos da democracia. 

Com base nesse último levantamento, o professor Pedro Figueiredo sugere que, 

diferente do Estado totalitário, o Estado democrático não possui objetivos próprios, 

apenas aqueles objetivos nacionais fundamentais. Além disso, o Estado democrático seria 

limitado pela lei, não dispondo da totalidade dos recursos materiais produzidos pela 

“Nação”. Entretanto, diante de uma suposta necessidade e mediante o “consentimento” 

da “vontade nacional”, o Estado poderia lançar mão da totalidade dos recursos em 

benefício da sociedade. Mais importante, um Estado democrático reconhece a pluralidade 

política, desde que esta não destrua o consenso mínimo em torno das regras: 

Ao Estado democrático cabe garantir o espaço da pluralidade e do dissenso, 

enquanto exige o respeito àquele mínimo consensual que a sobrevivência 

soberana de Nação, enquanto tal, impõe. E é através da Constituição e das leis 

que ele o faz343. 

Por essa razão, o Estado tem o compromisso de garantir não só a segurança 

externa, mas também a segurança interna da “Nação”. Ao citar o antigo ministro do 

Exército do regime militar, expoente da ESG, general Lyra Tavares, o professor Pedro 

Figueiredo diferencia os conceitos de defesa e segurança. A primeira consiste em um ato 

(ou um conjunto de atos) a determinado tipo de ameaça, enquanto a segunda, consiste em 

um estado de garantia obtida através de “ações muito mais amplas e profundas” do que 

“apenas” a ação militar, em conformidade às previsões legais. Dessa forma, como 

conclusão do depoente, a Constituição Federal deve prever instrumentos de defesa do 

Estado para garantir a sua segurança e da sociedade: 

O Estado e a sociedade democrática têm o direito à autodefesa e deve ela fazer-

se dentro da lei. Ninguém, em sã consciência, pode admitir que o Estado e a 

sociedade democrática fiquem à mercê dos que pretendem destruí-los na sua 

identidade democrática, à míngua de instrumento legal344.  

 Conforme esse raciocínio, o expositor defende a manutenção da Lei de Segurança 

Nacional (LSN) de 1983 que tipifica os crimes cometidos contra o Estado. Uma das 

demandas militares, a LSN seria legítima, uma vez que foi aprovada pela maioria 

parlamentar – supostamente conforme os procedimentos institucionais democráticos – e 

“delimita” os poderes do Estado no exercício repressivo. Além disso, para a obtenção da 

segurança em conformidade aos parâmetros democráticos, as medidas de defesa devem 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

22/04/1987, p. 31. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

22/04/1987, p. 31. 
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estar dentro de uma escala gradativa conforme a intensidade das agressões. Vale ressaltar 

que existe um alinhamento conservador sobre este raciocínio: o ministro do Exército, 

Leônidas Pires Gonçalves, sustentava que era necessário a garantia de “segurança 

ajustada ao caráter da democracia”, assim como os RPMs produzidos pelo CIE insistiam 

no risco da promulgação de uma constituição com excesso de liberdades em detrimento 

de poucas medidas de segurança. Havia um movimento institucional e conservador sobre 

a compreensão de que um Estado democrático deveria estar munido de instrumentos de 

defesa em caso de “agressão interna” promovida por forças “antagônicas”. 

Por essa razão, o Presidente da República, enquanto referência máxima de 

autoridade, deve se servir da assessoria do Conselho de Segurança Nacional (CSN). Este 

seria um órgão de caráter consultivo que deveria auxiliar o presidente na adoção de 

medidas de defesa interna e externa. Assim como a LSN, o CSN era outra demanda militar 

que insistia na manutenção de elementos da ditadura militar, agora sob novas roupagens. 

Por fim, o professor Pedro Figueiredo distinguiu os conceitos de segurança 

pública e segurança interna. A primeira consiste em um estado contra transgressões legais 

e conflitivas, sem o caráter contestatório contra a lei e a ordem. Por essa razão, a 

segurança pública se restringe aos casos policiais, no nível penal comum. Por outro lado, 

a agressão no âmbito da “Segurança Interna” seria ocasionada quando “se evidenciam 

atitudes deliberadamente hostis, graves, à realização daqueles objetivos maiores da 

nacionalidade e, como tais, consagrados na Constituição e nas leis”345. 

Fundamentalmente, com base nesse levantamento, o expositor sustenta sua maior defesa: 

a destinação constitucional das Forças Armadas na “garantia da lei e da ordem”. Para esse 

ponto de maior interesse castrense, o professor recita os mesmos argumentos promovidos 

pelo livro “Temas Constitucionais: Subsídios”, entre eles: a tradição histórica das antigas 

constituições brasileiras em manter esse dispositivo e os exemplos internacionais 

semelhantes, sejam eles regimes democráticos ou comunistas. O objetivo da sua 

exposição era trazer um teor técnico, desvinculando essa prerrogativa dos golpes militares 

no curso da história brasileira. Vale ressaltar que, sob uma perspectiva elitista, o expositor 

responsabiliza a instabilidade institucional brasileira pelo constante emprego das Forças 

Armadas: 

Não têm, razão os que culpam nossa instabilidade institucional às intervenções 

da FFAA propiciadas por essa atribuição constitucional. São elas mais 

plausivelmente explicadas pela fragilidade mesmo das nossas instituições 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

22/04/1987, p. 32. 
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políticas quando ocasionam vazios no poder. Tal a tese de Samuel Huntington 

que, no clássico “A Ordem Política nas Sociedades em Mudança”, observa 

que, quando os militares se politizam excessivamente, é certo que empresários, 

religiosos, estudantes, professores, operários e suas respectivas entidades, 

também estarão excessivamente politizadas buscando preencher o vácuo 

deixado pelo deslocamento do eixo de poder346.    
Finalmente, o último expositor da ESG, o professor Paulo César Milani 

Guimarães, apresentou sob um tom “tecnicista” e objetivo os dispositivos constitucionais 

para defesa de Estado. Segundo ele, estes “instrumentos jurídicos” foram empregados 

historicamente no Brasil “em momentos extraordinários”, quando foi necessária a 

suspensão provisória de liberdades – “nos limites da autorização constitucional” – 

atribuindo temporária e “controlada ruptura do equilíbrio constitucional, em benefício do 

poder executivo” para então cumprir um mandato de proteção das instituições. Tal medida 

seria adequada ao Estado democrático uma vez que estaria regulamentada legalmente, 

não havendo por isso poderes discricionários, e sujeita a revisão e fiscalização dos demais 

poderes: Legislativo e Judiciário347. As FA serviam como agentes coercitivos que 

garantem as medidas “extraordinárias”, conforme a subordinação ao poder presidencial. 

Como parte do esforço persuasivo – e do silêncio instituído pela memória oficial 

–, não foram feitas menções diretas ao golpe ou ao regime militar. No máximo, foi feito 

um sutil tributo em função da suposta “maturidade” democrática alcançada pelo 

“extraordinário impulso de desenvolvimento econômico e a transformação tecnológica 

dos últimos 35 anos”. Conforme esse “estágio” de desenvolvimento alcançado pelo 

Brasil, o professor Paulo Guimarães apresentou cinco “medidas” de autodefesa do 

Estado, organizadas em uma escala gradual de suspensão de direitos e ampliação de 

poderes do Executivo. A ideia seria oferecer uma variedade de instrumentos que poderiam 

ser selecionados conforme a conveniência da circunstância348. Foram eles: a intervenção 

federal em estado-membro; as medidas de emergência; o Estado de emergência; o Estado 

de sítio; e o Estado de recessão econômica349. Em uma perspectiva geral, todos esses 

 
346

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

22/04/1987, p. 33. Posteriormente, Ottomar Pinto também reproduziu constantemente essa tese que isentava 

os militares das responsabilidades golpistas. 
347

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

22/04/1987, p. 33. 
348

 “(...) ao instituto do estado de sítio, e a ideia moderna de gradação – que implica numa pauta de medidas 

seletivas à disposição dos poderes constitucionais, com o propósito de assegurar a proporcionalidade, 

sugere a inclusão de outras figuras de Direito Constitucional que, pela intensidade das providências que 

autoriza a abrangência geográfica, devem anteceder ao sítio e possam ser invocadas nas situações em que 

o sítio não seja absolutamente necessário. A gradação traz a vantagem de conferir flexibilidade aos Poderes 

da República para se valerem do instituto proporcional à situação de fato”. Ibidem, página 34. 
349

 1- A “Intervenção Federal em estado-membro” seria decretada apenas pelo poder presidencial, podendo 

o Congresso Nacional suspendê-la. Já o STF pode requisitar sua convocação e até anular a suspenção do 
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mecanismos poderiam ser acionados pelo Presidente da República, enquanto restava ao 

Congresso Nacional a aprovação e fiscalização. Posteriormente, encerrado o mandato 

“extraordinário”, o poder Judiciário julgaria a procedência do decreto presidencial e 

eventuais excessos.  

Os professores da ESG não apresentaram nenhum projeto de sociedade, em que 

pesem suas projeções elitistas e organicistas sobre o seu funcionamento. Basicamente, 

eles apresentaram justificativas para a necessidade de regulamentação de instrumentos 

para a defesa do Estado, na expectativa de que tais formas de intervenção federal, 

capitaneadas pela figura da presidência, estivessem enquadradas nos parâmetros 

democráticos. As atualizações pela qual a DSN passou, embasaram o movimento 

institucional pela reformulação do papel das FA, adequando o papel militar de ação 

interna à subordinação do poder civil e à obediência incondicional aos limites legais 

instituídos. Por outro lado, a estrutura básica da doutrina foi conservada, seja na 

concepção tutelar do Estado sobre a sociedade, seja na figura abstrata e unificadora de 

“Nação”. Vale ainda frise outra remodelagem da DSN, com a incorporação de certos 

elementos do imaginário liberal sobre democracia – como o equilíbrio dos poderes, o 

formalismo jurídico e a livre iniciativa – e a resolução de que até mesmo em um regime 

democrático, é necessário um “consenso mínimo” em torno das regras que definem a 

arena política. Frente às ameaças “desintegradoras” ou “antagonistas”, essa unidade 

“mínima” deveria ser resguardada, ou melhor, garantida pelo Estado a partir de 

instrumentos legais. Junto a isso, vale ressaltar a liderança atribuída ao Presidente de 

República, revelando a incorporação de valores militares, principalmente aqueles ligados 

 
decreto. 2- As “Medidas de Emergência” seriam decretadas pelo presidente para o restabelecimento da 

“ordem”, em caso de “perturbações da ordem” ou calamidades. Tal decreto tem duração máxima de trinta 

dias, sendo possível renová-lo, e é restrito a locais determinados. O Congresso Nacional só deveria ser 

avisado da medida. 3- O “Estado de Emergência” também seria restrito a locais determinados e com duração 

máxima de trinta dias, sendo possível renová-lo. O Congresso Nacional realizará audiência para referendar 

o decreto presidencial. Entre as medidas previstas estão: restrição de direitos de reunião, circulação e de 

associação; detenção para averiguações com prazo limitado e em local que não abrigue acusados de crimes 

comuns, sempre sucedida de comunicação ao juiz competente que poderá relaxá-la se não for justificada 

pelas circunstâncias; controle e censura dos meios de comunicação social e das diversões públicas; restrição 

à inviolabilidade da correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas. 4- O “Estado de Sítio” 

deve ser aplicado em caso de guerra ou agressão estrangeira, assim como também, em casos de “comoções 

intestinas graves, em cursos ou iminentes”. O Presidente da República ou o Congresso Nacional podem 

decretá-lo. Além de incorporar e ampliar algumas medidas do “Estado de Emergência”, são previstos: 

obrigação de permanência em local determinado; suspensão dos direitos de circulação e de reunião, 

inclusive no âmbito das associações; suspenção do exercício de cargo, função ou emprego nas mesmas 

entidades; busca e apreensão em domicílio; intervenção nas entidades representativas de classes e de 

categorias profissionais. 5- O “Estado de Recessão Econômica” decretado apenas pelo presidente e 

referendado pelo Congresso Nacional. Entre as medidas estão previstas: proibição de dispensa de 

empregados; controle de preços e salários; suspensão do direito de greve e de locaute. 
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ao comando centralizado. Na acepção militar, em uma situação de “emergência” as ações 

devem ser imediatas e hierarquizadas, sem correr risco de desautorização ou 

prolongamento de discussões para tomadas de decisões. Além disso, expressava uma 

continuidade do imaginário político autoritário e conservador, na qual a figura do 

presidente encarna pessoalmente a “Nação”, enquanto figura central do Estado. Na 

perspectiva das FA, um comando centralizado e forte ainda era indispensável para o 

Brasil. 

A palestra dos professores da ESG fundamentava a regularização de um novo 

papel militar de controle social, cujo verniz técnico e legal criava uma aparência de 

legitimidade democrática. Nesse sentido, as FA estavam subordinadas aos poderes civis, 

cujo papel estaria previsto e determinado pelo ordenamento jurídico. Além disso, as 

“salvaguardas” de Estado conferiam papéis mais significativos aos poderes Legislativo e 

Judiciário, embora ainda fossem secundários com relação ao poder de decreto da 

presidência. 

O longo debate que se seguiu após a exposição dos professores contraria a tese do 

desinteresse parlamentar em torno de assuntos estratégicos e de segurança de Estado. Em 

uma perspectiva geral, as críticas à DSN e aos dispositivos jurídicos que ela 

fundamentava dominaram a arena política, oscilando entre uma refutação total a fórmula 

doutrinária a questionamentos pontuais sobre a predominância de propostas abstratas e 

imprecisões legais. A rigor, apenas o constituinte Ottomar Pinto acompanhou 

integralmente os expositores, quando nem mesmo outros parlamentares conservadores 

deixaram de criticar as fórmulas doutrinárias da ESG. 

Entre os constituintes mais presentes e ativos da subcomissão, quase sempre o 

primeiro inscrito na lista de debatedores, José Genoíno teceu duras críticas à DSN e às 

propostas que fundamentava. O constituinte questionou a ambiguidade dos “Objetivos 

Nacionais Permanentes”: quem definiria o seu conteúdo, o Estado, a sociedade ou alguma 

outra entidade? Fundamentalmente, a oposição frontal à DSN se devia à perspectiva 

marxista de José Genoíno, principalmente em função de dois eixos: a concepção de luta 

de classes inserida em uma sociedade, promovidas por interesses distintos; e a natureza 

de classista do Estado brasileiro, voltado para os interesses burgueses. 

Em campos diametralmente opostos, José Genoíno procurou levantar problemas 

da DSN que pudessem despertar oposição de parlamentares de outras vertentes políticas. 

Dessa forma, o constituinte pontuou que a doutrina era excessivamente abrangente e que 

atribuía o monopólio da força não ao Estado, mas as FA: 
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(...) criando uma situação, que seria, na verdade, uma inversão do conceito 

antigo de um dos grandes teóricos da história da humanidade sobre a guerra, 

Clausewitz, quando disse que a guerra é a continuação da política por outros 

meios. Seria a inversão desse conceito de que a política seria continuação da 

guerra por outros meios, com esse conceito de segurança total, uma segurança 

total que abrangia desde os problemas militares propriamente ditos até os 

problemas econômicos, os problemas psicossociais, os problemas que 

envolvem a totalidade do conceito de Estado, a partir da relação que esses 

objetivos acarretam. Eu pergunto se esse conceito não criaria uma espécie de 

Estado de Segurança Nacional, não criaria uma espécie de regime de 

Segurança Nacional, em que a Segurança Nacional passa a ser ampla, acima 

de todos os poderes, e o mais grave, que a partir do momento em que existe 

monopólio da força, essa Segurança Nacional pode (...) num limite muito 

tênue, os momentos de arbítrio de uso dessa força350.  

Em outras palavras, o deputado criticava a militarização do Estado promovida pela 

ditadura com base na DSN, ponto sensível também aos setores liberais. Nesse mesmo 

raciocínio, o constituinte também questionou a preponderância do poder Executivo sobre 

os demais poderes, principalmente o Legislativo, assim como sustentou a necessidade de 

garantir uma maior autonomia da sociedade em relação ao Estado. Por fim, com menor 

repercussão na subcomissão, José Genoíno defendeu a necessidade de um dispositivo 

constitucional que permitisse o “direito de resistência” frente ao movimento de 

militarização do Estado. 

Os professores da ESG, de uma maneira geral, se mantiveram no argumento do 

papel fiscalizador do poder Legislativo sobre o Executivo. Além disso, embora 

atribuíssem o papel de garantia da segurança interna exclusivamente ao comando do 

presidente, pontuaram que o Congresso Nacional também poderia decretar Estado de 

Sítio. Vale ressaltar que os expositores não abandonaram a perspectiva tutelar do Estado 

sobre a sociedade com base em um imaginário social elitista – como se a população fosse 

incapaz ou acomodada –, conforme a resposta do professor Ubiratan Macedo: 

(...) a maioria do nosso povo tem origem ibérica, onde a tradição é da ação 

centralizadora do Estado. 

(...) Essas intervenções que se fazem na história brasileira também se devem à 

passividade da população brasileira em resolver os seus próprios problemas e 

pedir que o Estado todo poderoso o faça. Só um trabalho muito prolongado da 

educação pode mudar esse hábito imenso: este é um país, onde, se insistirmos 

em que as pessoas tomem decisões por si, provavelmente elas irão pedir que 

se crie um ministério que tome decisões por elas, o ministério das decisões 

próprias (...)351.  

 
350

 Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 22/04/1987, 

p. 36. 
351

 Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

22/04/1987, p. 36. 
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O constituinte Iram Saraiva (PMDB-GO) além de questionar as proposições 

esguenianas, também criticou a militarização promovida pela ditadura. O parlamentar 

perguntou por que caberia às FA a imposição da “concórdia interna”, quando a Polícia 

Militar poderia exercer essa função, ou quando ela poderia ser restabelecida com a 

resolução de problemas “intestinos” como os juros e a fome.  A réplica dada pelo 

professor Ubiratan Macedo foi de que as FA exercem o papel de polícia da União, ao 

contrário das polícias militares que garantem a “segurança pública”. Não obstante, o 

constituinte criticou que a ausência de uma definição clara do papel das FA e uma Lei de 

Segurança Nacional ampla e genérica permitiu a ingerência militar durante a ditadura, e 

continuou:  

Tem que ficar claro agora esta definição, nós temos que definir, é isso que eu 

converso com o Professor Ubiratan, se ele entende que essas definições terão 

que partir exatamente do Poder Legislativo. E aí, sim, é que nós vamos 

encontrar a chamada ingerência das Forças Armadas nas questões internas do 

País352. 

Vale destacar o esforço dos palestrantes em manter o tom conciliatório. Ubiratan 

Macedo concordou com Iram Saraiva sobre a necessidade de especificar as atribuições 

para evitar “abusos”, embora a autonomia militar seja necessária até para impedir golpes 

de Estado353. Os expositores insistiam na tese da obediência incondicional da lei. No 

entanto, havia o consenso entre parlamentares de esquerda e liberais (progressistas, 

moderados e até alguns conservadores) de que a DSN lançou os alicerces para a 

fundamentação legal que viabilizou a autonomia militar e o amplo poder das instituições 

castrenses. Dessa forma, a doutrina foi duramente criticada pelos membros da 

subcomissão, principalmente a partir dos dispositivos legais do regime militar sustentados 

por ela, entre eles: o artigo 91 da Constituição de 1969354 e a LSN, cujas imprecisões e 

abstrações dificultavam mensurar os limites dos poderes das FA. Nesse sentido, sem 

necessariamente discordar da ação militar interna, o constituinte Arnaldo Martins 

(PMDB-RO) questionou o artigo 91 em função das suas formulações excessivamente 

abstratas, não esclarecendo concretamente quais seriam as atribuições constitucionais das 

FA: 

 
352

 Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 22/04/1987, 

p. 42. 
353

 Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 22/04/1987, 

p. 42. O professor chegou a fazer alusão à marcha sobre Roma pelo Mussolini ou a ascensão de Hitler, 

numa forma de sustentar que a omissão das FA também pode levar ao totalitarismo.  
354

 Art. 91. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, destinam-se à 

defesa da Pátria e à garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem (Constituição (1967) Emenda 

Constitucional n. 1, de 24 de janeiro de 1969. Brasília, 1969). 
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Parece-nos uma conceituação meio abstrata e difícil de mensurar, até quando 

nós estamos diante de uma grave crise. Não seria, talvez, a solução que o Poder 

Judiciário fosse consultado nessas atividades de segurança interna?355 

No que tange ao campo da regulamentação das medidas de defesa e garantia da 

segurança, havia um movimento dos parlamentares em restringir os amplos poderes das 

FA e do poder Executivo. Nesse sentido, Iram Saraiva afirmava que a ausência de limites 

legais levou o Brasil ao “desastre”: 

E, o que é que aconteceu durante o período ditatorial no Brasil? Uma Lei de 

Segurança Nacional tão vergonhosa, porque o Brasil possuía e possui um 

acervo de leis penais para punir os crimes comuns e, no entanto, o que 

aconteceu com a Lei de Segurança Nacional? Uma lei específica criada e que 

manda inclusive aplicar, subsidiariamente, o Código Penal Militar sobre 

crimes comuns. Quer dizer, um tremendo erro que aconteceu no Brasil e que 

temos que eliminar agora em razão de teorias que agora na prática não 

podemos deixar mais acontecer. E o que acontecia? (...) tínhamos inclusive 

menores, pessoas de dezesseis anos sendo levadas à Justiça Penal Militar 

quando a Lei Comum, vigente no País, completamente desrespeitada (...)356. 

Por sua vez, Pedro Figueiredo procurou desassociar a DSN do ordenamento 

jurídico autoritário forjado pelo regime militar. Na sua acepção, tais normas que 

ampliavam excessivamente os poderes do Executivo e das FA se deram por razões 

conjunturais. Para tanto, continuou Ubiratan Macedo: “A Lei de Segurança Nacional, 

apesar da identidade do nome, não tem nada a ver com a nossa doutrina de segurança 

nacional. E, nem nós somos gerentes ou representantes do Governo Brasileiro passado, 

presente ou futuro”357. 

 Em que pesem os esforços dos professores esguenianos em sustentar seus 

argumentos e propostas, outros membros da subcomissão também estranhavam a 

quantidade de “Salvaguardas Constitucionais” apresentadas. Havia consenso entre os 

parlamentares sobre o “Estado de Sítio” que deveria ser apenas usado em situações de 

grave crise institucional, como argumentou Roberto Brant (PMDB-MG)358. Com apoio 

de José Genoíno, José Tavares e Iram Saraiva, o mesmo parlamentar, inclusive, chegou 

 
355

 Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 22/04/1987, 

p. 40. 
356

 Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 22/04/1987, 

p. 42. 
357

 Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 22/04/1987, 

p. 43. 
358

 O constituinte pontuou que por trás da aparente vontade de estabelecer uma proporcionalidade ao 

apresentar várias medidas de defesa de Estado existe a “possibilidade de se praticar medidas de emergência 

para situações que em absoluto não as requeiram”. Mais adiante ele lembrou do “episódio da votação das 

eleições diretas pela Legislatura anterior, quando simples ameaça de presença, em Brasília, de organizações 

populares ao Planalto a vontade do conjunto da população, justificou a decretação da medida de 

emergência”. Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

22/04/1987, p. 43. 
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a sustentar que as polícias militares deveriam ser desvinculadas do Exército, submetidas 

ao comando exclusivo dos governadores, além de assumirem o papel exclusivo de 

segurança interna: 

Gostaria que a nova Constituição lhes reservasse um papel claro, um papel 

explícito, que reservasse aos Estados o poder de reorganizá-las livremente e 

determinar os seus objetivos em função da prioridade que cada população 

estadual atribui à segurança dos seus indivíduos. Porque o papel primordial da 

Polícia Militar é a ordem interna, é a segurança dos direitos, da propriedade e 

da vida dos indivíduos. É por esse motivo mesmo que acho esdrúxula a solução 

adotada no passado de se dar a essas forças o comando de um Oficial do 

Exército. Por quê? Porque o Exército é adestrado para finalidades inteiramente 

diferentes; o equipamento, a cultura da instituição militar é exatamente voltada 

para a guerra externa e não para as tarefas da segurança individual do dia a dia, 

do policiamento ostensivo das ruas, do combate a traficantes, a assassinos. 

Então, acho que é uma distorção extremamente grave359. 

Finalmente, Ricardo Fiúza apresentou um parecer provisório com base nas 

exposições dos professores e no longo debate travado. O relator procurou eximir o 

conceito de Segurança Nacional. Segundo ele, a doutrina havia sido distorcida pelo 

regime militar em função dos seus excessos: 

O que se sente, claramente, é que em função dos excessos praticados e, 

principalmente, excessos que decorriam da falta de uma legislação competente, 

a palavra segurança nacional se tornou, assim, como um certo bicho papão. 

Segurança Nacional deveria ser entendida logo (...) como uma obra e tarefa de 

civis360. 

Apesar da contestação do constituinte José Genoíno, quem sustentava que o 

problema do conceito de Segurança Nacional era sua origem doutrinária, na compreensão 

do relator o problema era “semântico”, ou seja, deveria haver uma melhor tipificação das 

normas e um maior papel do Congresso Nacional no exercício das “medidas 

emergenciais”. Fundamentalmente, o exercício da força deveria passar por um maior 

disciplinamento, sob maior controle do poder Legislativo. 

A primeira audiência pública contou com fortes críticas à DSN que partiram tanto 

da esquerda, representada pelo constituinte José Genoíno, quanto de setores liberais de 

diferentes matizes. Apesar do consenso destas alas, as motivações para os 

questionamentos divergiam conforme as orientações políticas dos constituintes. Para 

liberais opositores do regime militar, o conceito de Segurança Nacional provocava uma 

anomalia institucional, inviabilizando o devido funcionamento democrático das 

instituições, seja por provocar inchaço do poder Executivo, seja por ampliar 
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 Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 22/04/1987, 

p. 43. 
360

 Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 22/04/1987, 

p. 43. 
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demasiadamente as competências e poderes das FA. Outros deputados, ex-aliados do 

regime, como Ricardo Fiúza, optaram pela crítica ao regime militar, eximindo a doutrina 

dos “excessos” cometidos no passado. Além disso, embora o debate tenha se prolongado, 

é notório o silêncio da maioria dos parlamentares conservadores e moderados, 

provavelmente em função da zona cinzenta em que se encontravam. 

4.1.2. A(s) tese(s) de subordinação política das Forças Armadas  

A segunda audiência pública contou com a palestra do presidente do Conselho 

Federal da OAB, Márcio Thomaz Bastos. O representante da entidade propôs uma 

exposição conforme algumas teses aprovadas pelas Conferências Nacionais da OAB, que, 

segundo ele, resumem a posição da entidade361. 

Com base em Miguel Reale, o jurista sustentou que o Estado brasileiro nos últimos 

anos foi influenciado pela “Ideologia de Segurança Nacional”, um corpo de doutrinas 

reducionistas, “onde o mundo se simplifica e se tranquiliza, de modo que as pessoas ou 

são do nosso lado ou são contra nós”.  Nesse sentido, a “Nação” ao invés de ser a soma 

dos contraditórios, das disputas e dos jogos de interesse, torna-se uma abstração que não 

tolera divergências e que não é possível ter uma opinião diferente. “De modo, que a 

opinião diferente passa a ser a opinião do inimigo, do inimigo interno, do inimigo que 

merece e que precisa ser punido e punido com dureza, como aconteceu tristemente na 

nossa história política nos últimos anos”. Para tanto, essa ideologia insiste em um 

maniqueísmo anacrônico dos anos cinquenta, quando o mundo era dividido entre duas 

superpotências362. 

Criou-se uma “nação” abstrata, sem conexão com a realidade e homogênea, onde 

as pessoas teriam os mesmos objetivos que deveriam ser operados pelo Estado. Com base 

em Miguel Reale, um dos eixos da crítica do jurista Márcio Thomaz Bastos à DSN 

consiste na sobreposição dos interesses de uma comunidade nacional simplificada – que 

nem sequer existia – acima dos interesses e da liberdade individual. Além disso, o 

indivíduo nem sequer tinha sua representatividade política assegurada, uma vez que os 

supostos “Objetivos Nacional Permanentes” eram definidos pelo Conselho de Segurança 

Nacional (CSN), conforme determinava os artigos da Constituição de 1969: 
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 As três teses que orientaram a exposição pertencem a: Miguel Reale, Fábio Konder Comparato e 

Raymundo Faoro. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/04/1987, página 51. 
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(...) é o sinal daquele regime fortemente totalitário que se ordena através dessa 

Constituição porque, afinal de contas, não é o povo através da cidadania , da 

sociedade civil , afinal de contas não é o Congresso Nacional, nem é o Poder 

Judiciário, nem o Poder Executivo, mas é o Conselho de Segurança Nacional, 

à luz das doutrinas dogmatizadas, das suas doutrinas fechadas, das suas 

doutrinas para as quais o mundo é uma coisa extremamente simples e 

bipolarizada entre o branco e o preto, é o Conselho de Segurança Nacional e, 

mais precisamente, a sua Secretaria quem determina quais são os objetivos 

nacionais permanentes no Brasil363. 

Dessa forma, a garantia dos direitos individuais, princípios basilares no imaginário 

político liberal, serviam de eixo para criticar não só a DSN, mas o funcionamento das 

instituições do regime militar. A centralidade que o CSN ganha ao violar os direitos 

individuais deve-se ao seu papel na decretação do AI-5 em 1968, momento do 

endurecimento do sistema político, que levou ao afastamento gradual dos setores liberais 

do regime militar. Segundo Márcio Bastos, o CSN: 

(...) é absolutamente irrepresentativo na medida em que se baseia na 

Constituição de 1969. (...) é da chefia da Casa Militar do Presidente da 

República que se determinam quais são as nossas aspirações, quais são as 

nossas inquietudes, quais são os desejos do povo brasileiro, o que a classe 

trabalhadora deseja em matéria de lei de greve. Ao invés de ser submetido ao 

escrutínio democrático da cidadania, ao invés de ser submetido ao crivo das 

eleições, isso tudo passa, exclusivamente, pelo Conselho de Segurança 

Nacional e pelo seu núcleo central que é a Secretaria Geral (...)364. 

Com base nesses levantamentos, o expositor sustentou que a nova Constituição 

deve repelir a DSN e, para tanto, substituir as instituições que ela deu alicerces por outras 

de viés democrático. Desse modo, conforme esboçado pelo Anteprojeto da CPEC, Márcio 

Thomaz Bastos propôs a criação do Conselho de Defesa Nacional – no lugar do CSN – 

onde os parlamentares teriam lugar, garantindo assim a representatividade democrática 

num órgão não apenas dominado pelo presidente e pelo Gabinete Militar. 

Além de sustentar a concepção liberal da garantia dos direitos individuais, o 

palestrante criticou a perspectiva da DSN que define de forma simplista uma “Nação” 

homogênea e sem conflitos. A Constituição não deve tratar as divergências como 

antagonismos irredutíveis, mas compreender a diversidade de uma sociedade. Isso, no 

entanto, não quer dizer que a Constituição não deva prever mecanismos de defesa de 

Estado, da sociedade civil e das instituições democráticas. Nesse sentido, Márcio Bastos 

reivindica uma alternativa ao centro entre aqueles que consideram que as FA devem ser 

destinadas somente para a defesa externa e aqueles que exigem também a prerrogativa 

 
363 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/04/1987, página 51. 
364 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/04/1987, página 51. 
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que permite a intervenção para manter a “ordem” interna. O Anteprojeto da CPEC mais 

uma vez inspira o expositor que sugere o artigo 414365, cujo papel militar para defesa 

interna era estritamente reduzido e condicionado pela convocação de um dos três poderes 

civis. 

Assim como os militares reavaliavam o seu papel constitucional, os segmentos 

civis também sugeriam propostas alternativas para a destinação constitucional das FA. 

Enquanto setores da esquerda defendiam uma prerrogativa constitucional que limitasse o 

papel militar a defesa externa366, a maioria dos segmentos liberais compreendiam que o 

poder militar poderia ser empregado internamente em situações “graves” para defesa da 

“ordem”. Na concepção do palestrante, tal prerrogativa constitucional havia sido 

distorcida em função da militarização da ditadura promovida pela “Ideologia de 

Segurança Nacional”: 

O que aconteceu foi que as questões referentes à defesa do Estado, do Brasil 

sofreram, em função da existência e da impregnação da ideologia da segurança 

nacional, um processo muito grande de militarização que precisa, agora, ser 

tratado de uma maneira a que não se coloque as Forças Armadas dos papéis 

constitucionais que elas têm, mas que simplesmente se definam esses papéis 

de uma maneira clara, de uma maneira calma e de uma maneira que seja a mais 

operacional, em termos constitucionais367.   

Não havia uma oposição expressiva dos setores liberais sobre o emprego das FA 

dentro do território nacional pelo Estado. A crítica se dava, sobretudo, pela DSN ter 

induzido uma militarização do sistema político, entre outras “disfunções” ou “anomalias” 

institucionais. Nesse sentido, essa prerrogativa militar deveria ser preservada e, 

principalmente, definido em lei ordinária o emprego das FA no âmbito interno. 

Não obstante, a LSN também não deixou de ser alvo de críticas do palestrante. 

Para Márcio Bastos, o problema dessa lei se devia ao seu aspecto processual, ao aspecto 

da Justiça Militar e à restrição da liberdade pelos inquéritos militares. Para tanto, numa 

forma de desmilitarizar o judiciário, devem ser incluídos no Código Penal os dispositivos 

que tipificam os crimes que possam ser cometidos contra o Estado democrático. 

Fundamentalmente, deveriam ser extintos os tribunais de exceção, transferindo todos os 

casos para a esfera dos tribunais civis. 

 
365

 Artigo 414: As Forças Armadas destinam-se a assegurar a independência e a soberania do País, a 

integridade de seu território, os poderes constitucionais e, por iniciativa expressa destes, nos casos estritos 

da lei, a ordem constitucional. 
366

 Aprofundaremos essa reivindicação mais adiante. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/04/1987, página 52. 
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Assim como o depoente criticava a militarização do Estado, ele também 

questionava o inchaço do Poder Executivo. Nesse sentido, havia um movimento de alguns 

setores liberais em ampliar os poderes do Legislativo e do Judiciário, como o artigo 414 

mencionado anteriormente, que previa a convocação das FA por qualquer um dos três 

poderes. O mesmo valia para a política de segurança que não deveria ser apenas uma 

responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. Nesse mesmo raciocínio, embora tenha 

criticado as “Salvaguardas Constitucionais” propostas pelos professores esguenianos, 

Márcio Thomaz Bastos defendia que o Congresso Nacional também poderia decretar o 

Estado de Sítio, como era previsto pelo artigo 426 do Anteprojeto da CPEC. 

Finalmente, Márcio Thomaz Bastos concluiu sua exposição com uma definição 

mais ampla de segurança. Com base em Fábio Konder Comparato, a segurança só seria 

alcançada com a devida preservação dos direitos fundamentais da pessoa humana, 

reduzindo dessa forma as desigualdades sociais junto a um processo de desenvolvimento 

nacional. Além disso, as FA não deveriam ter competência constitucional para a tarefa da 

segurança interna, sendo este, portanto, um papel exclusivo das polícias. 

Consequentemente, as polícias militares deveriam ser dissolvidas, cabendo a nomeação 

dos chefes de polícia ao poder legislativo estadual. 

No que tange à desmilitarização do Estado, principalmente do judiciário, assim 

como a ampliação dos poderes do Legislativo e do Judiciário, o debate que se seguiu após 

a exposição de Márcio Thomaz Bastos foi marcado pelo consenso. Sobretudo, havia 

unanimidade entre os debatedores em criticar a DSN e em desmantelar as leis e 

instituições que ela embasou, assim como também havia concordância quanto às medidas 

de defesa de Estado, inclusive no emprego das FA, conforme o artigo 414 do Anteprojeto 

da CPEC. Além disso, havia relativo consenso de que as polícias deveriam ser 

desvinculadas do Exército e submetidas exclusivamente aos poderes dos governadores de 

estado. Somente em casos excepcionais, como de conflito armado, as polícias poderiam 

servir enquanto reservas estratégicas. Dessa forma, os constituintes Iram Saraiva, Arnaldo 

Martins, Asdrubal Bentes, Raimundo Lira e Hélio Rosas fizeram coro às sugestões 

levantadas pelo convidado. 

Vale pontuar que, mesmo com o artigo 414 mais restritivo, permanecia uma certa 

ambiguidade para a definição das circunstâncias específicas em que as FA poderiam ser 

convocadas. Asdrubal Bentes, percebendo a imprecisão do artigo, questionou o expositor 

sobre quais seriam os casos em que os militares poderiam ser convocados. Em resposta, 

Márcio Thomaz Bastos enfatizou que o poder convocatório partia do poder civil, 
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garantindo assim a subordinação militar. Além disso, no seu entendimento, a questão da 

imprecisão seria resolvida com a tomada de decisão pelo presidente junto ao Conselho de 

Defesa Nacional, devidamente ocupado por representantes da sociedade civil: 

[a] participação das Forças Armadas na segurança interna do Brasil; penso que 

isso deve ficar extremamente claro de que elas participam, chamadas pelos 

seus superiores constitucionais e que as Forças Armadas, no Brasil, não têm, 

assim, a liberdade, o livre arbítrio de intervir. (...) Um exemplo que se poderia 

pensar seria na deflagração de um conflito entre dois estados, entre dois 

governadores, com as suas polícias, com os seus equipamentos368.  

 Esta tese já havia sido mencionada pelo relator Ricardo Fiúza na audiência 

pública anterior. Havia consenso entre segmentos civis e conservadores para o emprego 

das FA para tarefas de “segurança interna”, desde que fossem convocadas pelo poder 

civil, conforme o princípio da subordinação militar. Próximo aos militares, o relator, 

inclusive, chegou a sustentar outra hipótese que voltaria a aparecer em futuras sessões:  

em um regime democrático com as eleições, as paixões políticas normalmente 

excluem as polícias estaduais da fiscalização do pleito e da guarda das urnas. 

(...) ao se destinar as Forças Armadas deve-se reservar a possibilidade de ela 

servir de árbitro no caso das eleições, de dar segurança as urnas (...)369. 

A rigor, o único ponto de atrito do debate ocorreu durante a explanação do 

deputado Ottomar Pinto rebatendo a fala de Márcio Thomaz Bastos. Ferrenho defensor 

da DSN, o constituinte procurou rebater diretamente às críticas da exposição, retomando 

inclusive afirmações da audiência antecessora. Além disso, fundamentalmente, ambos 

divergiram sobre a luta armada durante o regime militar. Alinhando com a memória 

hegemônica, Márcio Thomaz Bastos reproduz a concepção de que a luta armada foi uma 

forma de resistência à ditadura que se instaurou com base na DSN. Dessa forma, a fixação 

dos “Objetivos Nacionais Permanentes” criou instrumentos de consecução que: 

(...) foram o fim do Estado de Direito no Brasil por uma larga temporada: o 

uso da repressão da maneira mais dura e mais violenta que se presenciou na 

História do Brasil, estes meios não têm nada a ver com os seus fins. Quando 

falei de violência recíproca, o que quis dizer(...) foi que, historicamente, essas 

coisas estão ligadas por isso. Na medida em que se sufoca a cidadania, você 

pode explicar a reação violenta de uma parte dessa cidadania, criando, então 

toda aquela tragédia que o Brasil viveu nos fins dos anos 60 e começo dos anos 

70370.   
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/04/1987, página 55. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

22/04/1987, p. 42. 
370

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 
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A memória liberal hegemônica elencou como principal artífice do endurecimento 

do regime militar todo arcabouço jurídico fundamentado pela DSN. Mesmo que tenha 

contribuído para o avanço da militarização a luta armada seria uma resposta natural dos 

cidadãos, uma vez que houve a restrição das suas liberdades individuais em nome de 

objetivos abstratos. Em resposta, o constituinte Ottomar Pinto reproduziu a narrativa 

neurótica negacionista do perpetrador da violência: 

(...) esta violência foi direcionada contra estamentos nacionais que pretendiam 

impor, pela violência, organizada também, uma mudança, abrupta na ordem 

jurídico-institucional brasileira. O dissenso, puro e simples (...) que a doutrina 

da ESG coloca como dentro do sistema de segurança pública que são os 

comportamentos divergentes e movimentos contestatórios. A guerra 

revolucionária é uma guerra interna, intestina, que não pode ser tratada com 

luvas de pelica. 

Então, a repressão – não estamos aqui para fazer a apologia dessa repressão, 

nós absolutamente, não compartilhamos, nem participamos – foi direcionado 

contra segmentos nacionais idealistas (...) que entendiam, por exemplo, que o 

terrorismo, o sequestro, a guerrilha, eram as únicas formas possíveis de 

modificar a ordem constituída naquela época. Então, foi contra esses 

estamentos que o aparato de defesa do Estado se mobilizou371.  

Com base no negacionismo e na transferência da culpa do perpetrador da violência 

às próprias vítimas, o constituinte procurou defender a DSN. Mesmo ao romper o silêncio 

sobre a repressão da ditadura, Ottomar Pinto revelou certo constrangimento sobre sua 

declaração pública. No entanto, em que pesem seus pronunciamentos, o constituinte 

manteve um tom apaziguador, ao desvincular o CSN do regime autoritário, órgão que já 

estaria presente em outras constituições, assim como também sugeriu que a sua 

composição era mais civil do que militar, garantindo, inclusive, a representatividade 

eleitoral por contar com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados e do 

Senado372. Da mesma forma, os “Objetivos Nacionais Permanentes” não seriam 

imposições do conselho, mas “truísmos” que todos os brasileiros sabem e desejam. 

Finalmente, a LSN seria uma lei conjuntural e casuística voltada para 

(...) enfrentar uma situação de guerra subversiva que havia no Brasil, para 

atenuar ou se antepor ou instrumentalizar, sei lá, o estado de alguns 

dispositivos discricionários, evidentemente, para combater, deter a escalada de 

um processo de violência que ameaçava as instituições então vigentes373.  

A partir de uma memória sustentada por tabus, Ottomar Pinto procurou justificar 

o endurecimento do regime, responsabilizando os ex-combatentes da luta armada, entre 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 
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outras vítimas. No entanto, mantendo uma posição conciliadora e apaziguadora, o 

constituinte recorreu ao esquecimento do passado autoritário: “não podemos pensar numa 

Constituição voltada para aspectos conjunturais, para os ressentimentos bem próximos, 

para as nossas idiossincrasias recentes”. Embora de certa forma procurasse rebater as 

críticas do convidado, o parlamentar assumia um discurso conciliador, principalmente, ao 

desassociar o edifício jurídico fundamentado pela DSN do regime militar, como parte de 

uma estratégia para defender as prerrogativas de interesse castrense. 

O relator procurou acompanhar a unanimidade dos membros da subcomissão. 

Concordou com o fim dos tribunais “especiais”, com a redução da esfera de competência 

do Tribunal Militar, assim como constatou a unanimidade sobre os mecanismos de defesa 

de Estado. Além disso, embora existisse uma relativa concordância quanto ao papel das 

FA no âmbito interno, não estavam exatamente esclarecidos entre o relator e os 

defensores do artigo 414 quais poderes poderiam convocar FA e em quais circunstâncias 

elas deveriam ser chamadas. Pairava uma ambiguidade entre conservadores e liberais que 

só seria resolvida na Comissão de Sistematização. Por fim, o relator rebateu as propostas 

de José Genoíno em criar dispositivos de defesa da sociedade civil e do cidadão frente ao 

Estado. Para ele o Congresso Nacional, em função da sua ampla representatividade, já 

exercia o controle e a fiscalização das ações do Estado. 

A próxima audiência pública contaria com a presença de um representante do 

NEE-UNICAMP, como sugestão do deputado José Genoíno. Não por acaso, o núcleo de 

estudos encaminhou enquanto seu representante o coronel Geraldo Cavagnari Filho que, 

de uma maneira geral, procurou sustentar a necessidade do controle democrático das FA 

para que se possa evitar efetivamente novas intervenções militares no processo político. 

Dessa forma, esse controle poderia ser formalizado pela Constituição, reduzindo a 

influência militar no campo das decisões políticas e estratégicas, pela integração da 

organização militar numa estrutura unificada (Ministério da Defesa), e pela exclusão da 

segurança pública da responsabilidade militar. 

Diferente dos expositores antecessores, com base na produção intelectual do NEE-

UNICAMP, o professor coronel Geraldo Cavagnari realizou uma exposição cujas 

propostas iam além das perspectivas institucionalistas e jurídicas. Para tanto, deve-se ter 

em mente para a elaboração do novo texto constitucional dois níveis de relação: as 

relações entre FA e o Poder Político (Civil) e as relações entre FA e sociedade civil. No 

âmbito da primeira, as FA não devem influenciar no âmbito decisório político, enquanto 
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na segunda elas devem garantir o direito de cidadania, sem a imposição do consenso e 

respeitando o pluralismo. 

Nesse sentido, o papel militar estaria circunscrito no quadro de defesa enquanto 

instrumento, para garantir: o patrimônio, o poder legalmente organizado, a soberania, a 

cidadania e a sociedade. No entanto, o seu recurso deve ser a última alternativa para o 

Estado, enquanto modalidades exclusivamente defensivas, tanto no âmbito externo, como 

interno: 

 (...) as Forças Armadas estão igualmente chamadas a defender o Estado de 

agressões internas, que tenham por objetivo a destruição dos sistemas políticos 

e administrativo constitucionalmente estabelecidos, esta acepção vincula 

estritamente a resposta militar aos atos de agressão realmente efetuados, 

limitando, por isso, a defesa a uma posição defensiva e excluindo as ações 

preventivas ou agressivas. 

No caso da defesa interna há uma distorção, quando passa a abranger a 

salvaguarda da ordem pública, controlando a vida política e as suas 

manifestações de rua. É quando a classe política dominante faz coincidir o 

conceito de defesa da Pátria e das suas instituições com a defesa da ordem 

social e econômica vigente, o da defesa do status quo. As Forças Armadas 

assim utilizadas tornam-se instrumentos de regulação dos conflitos de 

interesses e das tensões econômicas e sociais do País, chegando a desempenhar 

verdadeiras e autênticas atribuições policiais374. 

Embora o coronel convidado ainda sustente o papel interno das FA, há uma 

definição mais concreta do emprego militar. Diametralmente oposto ao papel policial 

defendido pelos professores esguenianos, o coronel Geraldo Cavagnari diferencia o que 

seria uma ação militar para assegurar as instituições democráticas das ações voltadas para 

manter a ordem social e de exploração econômica. Para tanto, a correção dessa distorção 

e controle democrático efetivo sobre as FA, seriam dados pela redução da autonomia 

militar para a execução de intervenções internas espontâneas, à revelia do poder político. 

O coronel Cavagnari não fazia uma leitura descolada da realidade, afinal o golpe 

de 1964 era o grande exemplo de intervenção militar no processo político. A autonomia 

militar em relação ao corpo do Estado era fruto de uma disfunção institucional produzida 

pelo regime ditatorial. Vale também destacar que havia uma intensificação do emprego 

das FA nos anos oitenta, sobretudo a partir do fechamento de Brasília pelo general 

Newton Cruz no momento da votação da emenda Dante de Oliveira em 1984 e em 

dezembro de 1985, quando houve uma nova operação militar para conter a greve de 

metalúrgicos do Arsenal da Marinha no Rio de Janeiro. Já durante o processo constituinte, 

em março de 1987, tanques foram usados para impedir a realização de uma greve de 
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trabalhadores das refinarias de petróleo em Duque de Caxias. Estas últimas, foram ações 

militares preventivas ou de caráter policialesco, cujo objetivo seria a manutenção da 

ordem social ou econômica, conforme a leitura do coronel. 

Entretanto, não basta apenas um novo texto constitucional que atenda essas 

proposições, quando a autonomia militar no Estado e em face da sociedade 

(...) é um fato real, concreto, que se manifesta pela função política 

independente e autossuficiente exercida pelas Forças Armadas, pela 

capacidade militar de produzir iniciativas com relativa eficácia e pelo espaço 

ocupado pelas Forças Armadas no nível de decisão375. 

Essa autonomia militar se devia ao monopólio da violência pelas FA, não pelo 

Estado, condição que lhes permitia o exercício da tutela sobre o poder civil. Desse modo, 

após fim do regime militar, principalmente durante a ANC, todos os esforços dos militares 

se dirigiram para a manutenção da sua autonomia e do seu monopólio da violência. A 

maior motivação para isso se dava em função do temor das esquerdas assumirem o poder. 

Para tanto, alertava o depoente: 

As Forças Armadas não cederão espaços sem elevado custo de remoção. 

Caberá à sociedade removê-las dos espaços indevidamente ocupados. Isto é, 

depois de formalizado pelo novo texto constitucional o controle democrático 

das Forças Armadas, terá de ser desencadeado o segundo momento de 

democratização – a construção da hegemonia civil. Deverá ser buscada a 

eficácia constitucional neste segundo momento, mediante a consolidação das 

instituições democráticas, o fortalecimento da sociedade civil e a redução da 

autonomia militar no Estado376. 

Finalmente, o coronel apresentou as propostas constitucionais com base nas 

formulações do Anteprojeto da CPEC: a destinação constitucional das FA conforme o 

artigo 414, a criação do Conselho de Defesa Nacional e a criação do Ministério da Defesa, 

rejeitando a figura do Comandante-em-Chefe de Força Singular. O expositor justifica tais 

propostas com base na acepção de Clausewitz que associava a guerra enquanto uma 

continuação da política por outros meios. Em outras palavras, a guerra possui uma 

natureza política; para tanto, cabe ao poder político a definição dos assuntos militares e 

não pelos funcionários/burocratas do Estado, muito menos pelos ministros militares que 

seriam representantes de cada força armada no governo. Nesse sentido, haveria problemas 

no CSN, uma vez que as únicas autoridades políticas e representativas seriam o presidente 

e o seu vice. Da mesma forma, na sua compreensão era uma “aberração” a presença de 

seis ministérios militares. Portanto, a criação do Ministério da Defesa não só reduziria a 
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influência militar sobre as decisões políticas, como também garantiria uma melhor 

integração das três forças armadas.  

Em que pesem as sugestões para o texto constitucional do coronel Cavagnari com 

base no Anteprojeto da CPEC, o debate foi marcado por discordâncias à sua exposição. 

Nem mesmo as críticas do convidado à DSN abriram espaços para diálogos com os 

constituintes, como ensaiou José Genoíno377. Isso se devia à ausência de consenso para a 

criação do Ministério da Defesa e pela discordância em torno do modelo de subordinação 

militar sugerida pelo depoente. Fundamentalmente, enquanto a subordinação militar 

exposta pelo convidado era sustentada pela exclusão definitiva dos militares das decisões 

políticas, para os constituintes esse princípio se daria pelo cumprimento incondicional das 

leis e o respeito às instituições. Desta forma, a autonomia militar para os membros da 

subcomissão estava reduzida às disfunções institucionais produzidas pela DSN, que 

permitia ações militares independentes da autorização do Estado, enquanto para o coronel 

consistia em uma tradição política enraizada no Brasil, que atribuía participação militar 

nas decisões políticas do Estado. 

Na acepção do coronel, a criação do Ministério da Defesa era uma forma 

institucional de garantir a subordinação dos militares ao poder civil, ou seja, a escolha de 

um representante do governo para as três forças armadas era uma forma de afastar os 

militares das decisões políticas – ponto este que quase todos os membros da subcomissão 

discordavam378. Por essa razão, o Ministério da Defesa foi alvo de críticas, sendo, 

inclusive, recusado pelos parlamentares com base na derrota acachapante da Argentina 

na Guerra do Atlântico Sul. Sem considerar as especificidades institucionais argentinas, 

a constituinte Sadie Hauache apontou que mesmo o país possuindo um Ministério da 

Defesa, não houve uma efetiva integração das três forças na guerra. Além disso, 

contrariando a tese do depoente, essa guerra foi uma decisão política que levou a uma 
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 Segundo o Coronel Cavagnari: “Não há necessidade de nós termos uma doutrina de segurança nacional. 

A nossa segurança nacional tem de estar afirmada pelo texto constitucional. O conceito que se adotou aqui, 

que é a garantia dada pelo Estado em determinada conjuntura, para proteger a Nação contra antagonismos, 

e aquelas coisas todas é o raciocínio militar. Todo e qualquer movimento de mudança que viesse contra o 

status quo mesmo que esse movimento não viesse contra as instituições, esse movimento, no planejamento 

militar, passava a ser um movimento desestabilizador, e caía no campo da segurança nacional. (...) acontece 

que essa segurança nacional, o conceito que passou a ser aplicado, passou à segurança de alguns e à 

insegurança de muitos”. Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de 

sua Segurança, 28/04/1987, página 71.   
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 Os comandos militares estariam limitados a tomadas de decisões puramente técnicas e profissionais, 

enquanto o poder civil (representantes eleitos e o ministro da Defesa) estaria encarregado para definição 

das políticas de defesa e decisão de guerra. O poder civil toma as decisões, os militares executam. 
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aventura desastrosa, portanto, seria preferível manter os ministérios de caráter militar em 

nome da tecnicidade.  

Para os parlamentares era um contrassenso a compreensão da guerra como uma 

extensão da política. A participação de “especialistas na área” – os militares – para 

tomadas de decisão no âmbito de defesa e estratégia junto ao poder político civil era uma 

unanimidade para os constituintes da subcomissão. Esse traço do corporativismo 

brasileiro379, somado ao processo específico de profissionalização das FA380 

inviabilizavam a concordância dos membros da subcomissão em torno do modelo de 

subordinação militar sugerido pelo coronel Cavagnari. Para eles, a direção da guerra e a 

definição de temas militares deveriam contar com os “especialistas da área”, que estariam 

supostamente acima dos interesses políticos e partidários. O caso da Argentina servia de 

exemplo: uma deflagração de guerra com interesses políticos escusos, da qual 

especialistas da área jamais admitiriam tal empreitada. Desse modo, Arnaldo Martins 

considerou “ilógico” o fato de o poder político dirigir e tomar as decisões na guerra, 

conforme ensinou Clausewitz381. 

Outro crítico do Ministério da Defesa foi o parlamentar Raimundo Lira, 

sustentando que o atual quadro de ministérios militares garantia a não intervenção das FA 

no processo político. Fundamentalmente, o constituinte discorda da crítica à tese de 

Huntington feita pelo coronel Cavagnari. Para o sociólogo americano, a 

profissionalização das FA garantia o seu não envolvimento político, dessa forma 

Raimundo Lira sustentava: 
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 Empregamos o conceito de corporativismo elaborado pela historiadora Ângela de Castro Gomes. Para 

a autora o corporativismo se assentou após a Revolução de 1930, quando um novo arranjo estatal era 

forjado: “A identificação entre Estado e nação, bem como a concentração da autoridade do Estado na figura 

do presidente, nessa proposta, eliminava a necessidade de ‘corpos intermediários’ entre povo e o 

governante, segundo o modelo de partidos e assembleias que traduziam interesses particulares e 

desagregadores. Contudo, a ‘nova democracia’ não dispensava formas de representação que deveriam ter 

bases diversas e adequadas às funções dos governos modernos voltados para o interesse nacional. Estas 

eram, acima de tudo, funções de especialização técnica, donde a importância da criação de órgãos 

representativos da vida econômica do país, que podiam, como interlocutores válidos, exprimir vontade 

geral-popular” (GOMES, 2007, p. 517). 
380

 O processo de profissionalização do Exército a partir de 1930 foi marcado pela centralização dos 

comandos militares, pretendendo acabar com a “política no Exército para se poder fazer a política do 

Exército”. Como sustenta José Murilo de Carvalho, nesse contexto que emergiu o projeto de 

intervencionismo controlador: “ampla interferência estatal em todos os setores; ênfase na defesa externa e 

na segurança interna; preocupação com a eliminação do conflito social e político em torno da ideia nacional; 

industrialismo nacionalista; e a liderança das Forças Armadas, sobretudo do Exército, na condução das 

mudanças, a partir de uma posição hegemônica dentro do Estado” (CARVALHO, 2020, p. 141). 
381

 Após a resposta de Cavagnari à provocação de Arnaldo Martins, o parlamentar continuou: “parece-me 

que a decisão não pode ficar com o poder político. A decisão dentro da guerra, conforme V.Sª conceituou. 

Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 28/04/1987, 

página 75) 
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(...) entendo e concordo inteiramente com a tese americana de que os países 

modernizam as Forças Armadas, deixam seus militares satisfeitos e se realizam 

no seu treinamento, com os seus equipamentos, num aperfeiçoamento da 

própria tropa. E, assim, realizados profissionalmente, eles fiquem mais isentos 

de aspirarem colocações ou postos de mando na política nacional382.  

A despeito da repercussão da derrota argentina nas elites políticas, o argumento 

que mais influenciou os parlamentares para criticarem a proposta de criação do Ministério 

da Defesa foi levantada por Cesar Maia. Segundo o constituinte, sua preocupação recaía 

em encontrar um “meio termo”, entre as propostas das FA, que poderiam preservar os 

problemas históricos de autonomia militar, e as propostas alinhadas ao coronel Cavagnari, 

que cristalizariam os traumas de um período autoritário na Constituição: 

Nós vamos de ter que colocar na nossa Constituição a nossa história. Mas, me 

preocupa que nós coloquemos na nossa Constituição os nossos traumas. 

Eu sou ex-preso político, fiquei exilado muitos anos, recebi maus tratos 

daquela época, mas não posso colocar esses problemas numa Carta que tem 

que ser permanente. 

O que está nos preocupando, com as propostas que os partidos progressistas 

(...) e, certamente, na linha das colocações de V.Sª fez, é um pouco a colocação 

desse trauma, é o detalhamento demasiado das nossas preocupações. Se por 

um lado, as Forças Armadas historicamente constituídas aqui no nosso país; 

portanto, com os problemas políticos todos que V.Sª bem descreveu, tem 

preocupações a respeito da nossa ação política, e querem traduzir essas 

preocupações na Carta Constitucional, através do Conselho de Segurança 

Nacional e das definições que foram colocadas aqui há duas sessões anteriores. 

Por outro lado, nós não podemos reagir da mesma maneira, colocando essas 

nossas preocupações preventivas no texto constitucional em relação as Forças 

Armadas, tentando elaborar um texto descritivo e detalhado em que nós, 

formalmente, colocamos todas as salvaguardas contra a intromissão das Forças 

Armadas383.  

Cesar Maia reivindicava a autoridade de um ex-prisioneiro – submetido a sessões 

de tortura – e exilado político, isento de ressentimentos, para então defender prerrogativas 

constitucionais conciliatórias e apaziguadoras, sem supostamente recair em um dos 

“extremos”. Sob um tom conciliador, o discurso do parlamentar transitava no campo de 

referências da memória liberal hegemônica, cuja série de tabus – interditos à narrativa e 

à perlaboração crítica e expiativa – estavam voltados para o esquecimento do passado 

autoritário (NAPOLITANO, 2020, p. 40). Nesse sentido, por um lado, o parlamentar 

evitou a elaboração do trauma ao insistir na superação do passado autoritário, 

acompanhando o “processo social de construção da memória da ditadura no Brasil” 

(NAPOLITANO, 2020, p. 36)384. Por outro lado, também não enfrentou o tabu, uma 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 76. 
383

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 73. 
384

 Sua narrativa se assemelha muito a literatura de testemunhos produzida ao longo dos anos setenta e 

oitenta. Assim como o discurso de um parlamentar ex-combatente, as obras literárias escritas por ex-
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narrativa fantasiosa defendida “por aqueles que apoiaram conscientemente a violência de 

Estado” (NAPOLITANO, 2020, p. 40). Em nome da conciliação nacional, em busca de 

uma “terceira alternativa” mediadora, o constituinte sustentava que o texto da nova 

constituição não poderia incorporar as medidas “preventivas” contra a “intromissão” das 

FA, nem por isso aceitar integralmente as proposições militares fundamentadas pela 

DSN. 

Em resposta, o expositor parte sob uma perspectiva diametralmente oposta a Cesar 

Maia, a do enfrentamento. Para o coronel a Constituição deveria incorporar a experiência 

histórica exatamente em função dos traumas deixados pelo regime militar. Conforme 

sustenta, na tradição republicana brasileira, quando falham os recursos de conciliação e 

de cooptação, a intervenção militar surge como solução aos problemas políticos. Isso 

porque o dissenso não conduz todo o processo político dentro das regras do jogo 

democrático. A constituinte deveria estabelecer essas regras para serem seguidas. No 

entanto, a fraqueza dos partidos e a desorganização da sociedade em função da sua divisão 

entre segmentos autoritários e democráticos modernos, dificultam uma efetiva 

democratização: 

O risco que corremos (...) é dessas deficiências que nós temos. Porque as 

questões políticas vão decorrer não somente das indicações que o texto dará, 

mas também da realidade que nós vivemos. (...) a realidade, num certo sentido, 

conspira contra a democracia no sistema brasileiro. E aquele instinto golpista 

ainda existe no Brasil. A nossa extrema-direita vive em um estado permanente 

de golpe, de conspiração. Então, são riscos que nós teremos de correr. Mas, 

não é porque teremos que correr esses riscos que os traumas vão determinar 

que nós devemos retirar das atribuições das Forças Armadas a defesa dos 

poderes e da ordem constitucional.  Não caberá a elas decidir à revelia do poder 

político, quando deverão atuar. Caberá ao poder político tomar esta decisão, e 

não às Forças Armadas. Estas têm que ficar no nível de execução, não no nível 

de decisão política385. 

O coronel sugeria uma percepção do cenário político brasileiro além dos processos 

institucionais jurídicos, bem como assumia uma postura de enfrentamento contra os 

setores golpistas de extrema-direita. A maioria dos parlamentares da subcomissão não 

admitiam essa acepção, uma vez que estavam mais assimilados às perspectivas 

mediadoras e neutralizadoras de conflitos. A tese conciliatória e apaziguadora levantada 

por Cesar Maia foi acompanhada por quase todos os constituintes, muitos motivados pela 

convicção de que a integridade racional e representativa das instituições garantisse a 

 
combatentes, também ajudou, “paradoxalmente, a aplacar o trauma coletivo, ao romper e abjurar os valores 

e estratégias da luta armada (...)”, assim como Fernando Gabeira em O que é isso, Companheiro? o 

parlamentar considerou o passado autoritário como algo superado (NAPOLITANO, 2020, p. 36). 
385

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 74. 
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subordinação militar, mesmo que as FA participassem das decisões políticas, ou pelo 

temor de possíveis “retrocessos” autoritários caso houvesse aprofundamento das 

transformações políticas pela Constituinte. 

Roberto Brant acompanhava a tese conciliatória de Cesar Maia, pontuando que o 

controle democrático das FA seria dado de forma progressiva, não sendo uma matéria 

exclusivamente constitucional. Competia aos partidos, ao Congresso Nacional e à 

sociedade civil a conclusão dessa tarefa gradual. Além disso, o Ministério da Defesa seria 

matéria ordinária, não cabendo à Constituinte legislar a respeito: 

(...) acredito que nós devemos, no texto constitucional, expungir todo trauma, 

toda traça de ressentimento, a que se referiu o constituinte César Maia, para 

abrirmos nossos corações para a instituição Forças Armadas, para os membros, 

para os seus integrantes, tentar estabelecer com eles, no Brasil que nós vamos 

construir para frente, um diálogo e um relacionamento mais dinâmico, mais 

confiante e mais confiável386. 

Com base na formulação mediadora que alguns parlamentares procuraram 

responsabilizar os setores da esquerda por avanços autoritários. Eram narrativas liberais 

que criavam álibis históricos para o seu apoio não só ao golpe de 1964, mas a outros 

realizados ao longo da história republicana do país. Nesse raciocínio, Arnaldo Martins 

sustentava: 

Inicialmente eu gostaria de complementar uma frase do Sr. Conferencista, 

emitida há pouco, que dizia que a extrema direita é golpista. Complementaria 

dizendo que, tanto a extrema direita, como a extrema esquerda são nocivas ao 

nosso País, e que nós devemos seguir uma posição equidistante dessas 

extremas, tanto à direita quanto à esquerda, que talvez os destinos do nosso 

País nós possamos conduzi-lo melhor387.  

Por sua vez, Asdrubal Bentes assumia que não tinha conhecimento sobre “tática 

ou estratégia militar, muito menos de doutrina”. No entanto, acompanhando a perspectiva 

conciliatória, o parlamentar procurava normalizar o envolvimento político dos militares 

no Brasil, considerando o princípio da isonomia. Além disso, neutraliza as divisões 

políticas, em uma perspectiva que o novo texto constitucional incorpore as demandas de 

toda a sociedade: 

Não vejo porque se estabelecer esta diferenciação entre o cidadão civil e o 

cidadão militar. Para mim, todos são cidadãos, são brasileiros e devem ser 

tratados do mesmo modo com a única máxima da nossa Carta Magna: “Todos 

são iguais perante a lei, sem privilégios e sem discriminações”. Também não 

vejo o porque deste temor de um lado e de outro, de Direita e de Esquerda. 

Acho que a sociedade, como um todo, tem vários segmentos e a nossa Carta 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 74. 
387 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 74. 
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Magna deverá representar exatamente aquilo que representa os segmentos 

dentro da sociedade brasileira388. 

O campo de disputa das memórias não foi apenas dominado pelos liberais e 

moderados. A conservadora Sadie Hauache, na mesma esteira de raciocínio que Arnaldo 

Martins, sustentou que as esquerdas também convocavam “intervenções” do Exército, 

como foi o caso da contagem de votos na Amazônia em 1982. O antigo aliado do regime 

militar, Ottomar Pinto, também não perdeu a oportunidade de isentar as FA de 

envolvimento na política. O constituinte mais uma vez retomava a tese do “vácuo” de 

poder e pela excessiva politização da sociedade, situação na qual as elites políticas eram 

responsabilizadas por não cumprirem com seu papel: 

Acreditamos que a identidade das forças singulares é fator de estabilidade 

institucional no Brasil. Por outro lado, o que se vê é que a gente condena muito 

a participação dos militares, os militares saindo do quartel para a vida, vida 

civil brasileira, mas ninguém diz que foram os políticos, pela falência dos 

partidos políticos, que querem ser mais pragmáticos do que programáticos, 

neste País, são os partidos dos arranjos e das conciliações – é esta a tradição 

brasileira dos partidos políticos. Por isso é que há um vazio de poder em muitas 

circunstâncias e os políticos foram, invariavelmente, no seu pragmatismo, 

buscar os quartéis o apoio que eles não tiveram nos parlamentos, ou nas praças 

públicas ou no meio dos trabalhadores brasileiros389. 

Professor vinculado ao NEE-UNICAMP, o coronel Geraldo Cavagnari era 

respeitado pelos círculos acadêmicos e até alguns militares, apesar das perseguições 

promovidas pelo Exército. A defesa das prerrogativas constitucionais que garantissem um 

maior controle civil e democrático das FA era uma pauta extremamente sensível aos 

membros dessa entidade, que não por acaso enviou um militar. Por essa razão, o professor 

também vinculado ao núcleo de estudos, Eliézer de Oliveira, realizou críticas aos 

parlamentares como desinteressados e sem conhecimento dos assuntos militares390. Em 

que pesem os pronunciamentos de alguns constituintes que admitem seu 

desconhecimento, estes não deixaram de revelar seus imaginários sociais sobre o papel 

militar no Brasil. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 83. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 80. 
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 “Na ausência de uma sólida cultura política voltada aos problemas estratégicos, os aspectos de defesa 

do Estado, da guerra, do emprego da violência estatal tenderam a ser identificados diretamente com 

questões dos militares. Os debates ocorridos na Constituinte nem sempre escaparam desta armadilha 

política contra a qual levantaram-se diversas vozes, inclusive militares. A identificação da defesa do Estado 

ou do emprego da violência estatal com questões militares deve-se em boa medida à predominância do 

aparelho militar no centro do poder de Estado durante a ditadura militar; mas esta identificação restritiva 

deve-se também ao nível inadequado de conhecimento e de maturidade intelectual dos partidos políticos e 

da sociedade civil, no tocante ao vasto campo das relações entre política e a força. Em outras palavras, ao 

campo da defesa do Estado” (OLIVEIRA, 1994, p. 123).  
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Para os constituintes o papel das FA não estaria só vinculado ao âmbito da defesa 

e segurança, além de temas estratégicos e doutrinas militares. Para alguns, as FA tinham 

um importante papel desenvolvimentista, vinculado à industrialização e ao progresso 

econômico nacional. O projeto desenvolvido pelo Calha Norte, liderado pelas FA, era 

constantemente tributado ao Exército como um exercício de colonização de zonas 

“inabitadas” e não aproveitadas economicamente, como sugere Roberto Brant: 

(...) temos de levantar a nossa voz V.Sª falar do Projeto Calha Norte. Confesso 

que não tenho grandes conhecimentos do Projeto Calha Norte, mas parece-me 

que a Amazônia principalmente, onde se implantará esse projeto, ainda é um 

imenso vazio demográfico à espera de colonização, à espera de desbravamento 

e à espera de um desenvolvimento que tenha como razão de ser o homem391. 

A autonomia militar criticada pelo coronel Cavagnari, ou seja, o envolvimento 

político das instituições armadas, não era entendido necessariamente como um problema 

pelos parlamentares, seja em função do corporativismo ainda enraizado entre as elites 

políticas, seja pelas FA, enquanto instituições do Estado, que recebem importantes papéis 

sociais requisitados pela sociedade civil. Para os políticos moderados, o problema não era 

o envolvimento político das instituições castrenses, mas a falta de controle por parte do 

poder político. Na sua concepção, o fim das “intervenções” militares viria com a 

obediência incondicional às leis e o respeito aos processos institucionais por parte do 

poder civil. Esses dois fatores bastariam para garantir a subordinação militar ao poder 

civil. 

O próprio Eliézer de Oliveira constatou uma grande diversidade de papéis 

atribuídos às FA pelos constituintes em seus projetos de emenda. Muito além do que 

simples “falta de reflexão” sobre temas militares, ou um sintoma da “improvisação” dos 

parlamentares, tais sugestões revelam um consenso social em torno do papel interno das 

FA no país. Com base nos discursos aqui analisados, é possível sustentar que para os 

deputados Arnaldo Martins e Lysâneas Maciel as instituições militares eram um 

importante ator na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Em que pesem 

os movimentos autoritários de alguns segmentos militares ao longo do momento 

constituinte, as instituições armadas eram enquadradas em diferentes projetos políticos 

(alguns democratizantes), recebendo importantes papéis, conforme as experiências de 

diferentes segmentos sociais. Vale a citação dos projetos alternativos que as FA 

receberam (OLIVEIRA, 1994, p. 159): 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 83. 
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● Defesa do meio ambiente, da fauna, da flora e do equilíbrio dos 

ecossistemas (Dep. Luiz Soyer (PMDB-GO), sugestão 2625-5); 

● Auxílio na implantação do projeto de colonização e de reforma agrária 

(Dep. Adroaldo Streck (PDT-RS), Sugestão 5644); 

● Fiscalização do comércio e da produção de entorpecentes, devendo 

participar da destruição de plantações, fábricas e depósitos destes produtos 

(Dep. Luiz Soyer (PMDB-GO), sugestão 1717-5); 

● Participação no desenvolvimento nacional, em especial na alfabetização 

de adultos; em tempos de paz e por ordem de prioridade, o serviço 

obrigatório acolheria os voluntários, os analfabetos, os desempregados que 

não forem estudantes; os não-estudantes e não-profissionais 

especializados e, finalmente, os desajustados socialmente (Dep. Arnaldo 

Martins (PMDB-RO), sugestão 2417-1); 

● O civil portador de diploma de curso superior passa a ser oficial da reserva 

das Forças Armadas (Dep. Edivald Motta (PMDB-PB), sugestão 3453-3); 

● Participação no desenvolvimento econômico e social (Dep. Jairo Carneiro 

(PMDB-PB), sugestão 9444-7); 

● Defesa dos recursos naturais, principalmente em regiões de fronteira, com 

autorização do Congresso ou do Senado (Dep. Fernando Cunha (PMDB-

GO, Sugestão 7405-5; e Dep. Fábio Feldmann (PMDB-SP, sugestão 8647-

9); 

● Preenchimento de 50% das vagas anuais da Escola Superior de Guerra 

mediante concurso público (Dep. Lysâneas Maciel (PDT-RJ), sugestão 

7714-3); 

● A promoção às funções de comando se dará por eleição pela tropa, e as 

demais progressões na carreira militar, por concurso interno. Um 

comandante adjunto será indicado pelo legislativo (Dep. Vigílio 

Guimarães (PT-MG), sugestão 6668-1). 

4.1.3. Segurança Pública e Estrutura das Polícias 

A audiência pública realizada no mesmo dia contou com a presença do delegado 

Ciro Vidal, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Ao que interessa 

para essa pesquisa, vale destacar que a exposição defendeu fundamentalmente uma maior 

ampliação da polícia civil, no que tange ao aparelhamento da máquina burocrática, de 
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pessoal e até ampliação das atribuições legais. No seu entendimento, a “Revolução, ao ter 

priorizado o segmento militarizado, colocou em segundo plano a defesa do indivíduo e 

da sociedade (...)”392. Vale destacar que o delegado defendeu a desmilitarização da 

polícia, ao sustentar que o trabalho investigativo – atribuição da polícia civil – não 

necessita de uma estrutura de hierarquia militar. Em suas palavras: “a atividade policial é 

eminentemente civil”393. O convidado, para tanto, defendeu a proposta da CPEC para a 

fusão das duas polícias – civil e militar – para formar uma exclusivamente investigativa 

e preventiva. 

Não obstante, o debate em torno desse tema dividiu as opiniões dos membros da 

subcomissão394. Para a maioria dos inscritos havia consenso para desvinculação das 

polícias militares das FA. No entanto, alguns apontavam para a necessidade de manter a 

organização militar das polícias ostensivas – as polícias militares. Conforme sustenta 

Roberto Brant, o deputado compartilhava do imaginário sobre a necessidade da 

organização hierárquica e da subordinação disciplinar para combater a escalada da 

violência que ocorria nos anos oitenta: 

Eu considero que a organização das Polícias Militares, baseado na disciplina e 

na subordinação, é a maneira mais eficiente de elas se organizarem para 

combater a criminalidade violenta. O que eu considero de assegurar o controle 

civil é exatamente desvinculá-la da subordinação ao Exército ou Inspetorias 

das Polícias Militares, que é uma unidade do Exército, e subordiná-las 

exclusivamente aos Governadores dos Estados. Então, nesse sentido elas se 

tornam instituições civis, embora organizadas analogamente em forma de 

organização militar395. 

Ottomar Pinto e o relator Ricardo Fiúza criticaram as propostas do palestrante, 

principalmente no que tange à redução das polícias militares em benefício das polícias 

civis. Para ambos era fundamental uma polícia ostensiva que garantisse a “tranquilidade 

comunitária”, mais importante inclusive que uma polícia preventiva – a Polícia Civil. O 

relator chegou a sustentar que as polícias militares eram essenciais para evitar o constante 

emprego das FA para a garantia da “ordem interna”, assim como criticou o que chamou 

de “fobia militarista” as propostas de desmilitarização e desvinculação das polícias 

militares com o Exército. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 87. 
393

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 89. 
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 Vale pontuar que outro motivo de grande discussão e divisão entre os constituintes foi a questão dos 

procedimentos legais dos inquéritos policiais. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

28/04/1987, página 96. 
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A sessão seguinte acompanhou a discussão sobre segurança pública, desta vez sob 

a perspectiva das polícias militares. Ao que consta pela descrição do presidente da 

subcomissão, José Tavares, essa audiência pública era uma das mais aguardadas pelos 

parlamentares, inclusive contando com a maioria dos seus membros presentes. Segundo 

ele, isso se devia à crescente escalada da violência urbana que o país enfrentava. 

A audiência pública contou com a presença de seis coronéis da Polícia Militar de 

diferentes estados do país, sendo um deles o oficial do corpo de bombeiros do Distrito 

Federal. Os membros da subcomissão receberam um texto com as conclusões do III 

Congresso Brasileiro das Polícias Militares, que serviu de base para as exposições. De 

uma maneira geral, os coronéis sustentaram a permanência da estrutura militarizada das 

polícias militares, assim como a competência exclusiva para o exercício e controle da 

polícia ostensiva, a sua subordinação aos governadores de estado e a sua condição de 

forças auxiliares do Exército396. Havia um certo alinhamento entre as proposições dos 

expositores policiais e dos representantes encaminhados pelas FA. Nesse sentido, 

algumas teses promovidas em sessões anteriores foram resgatadas, como foi o caso do 

coronel da polícia militar de São Paulo, Nelson Freire Terra, que distinguiu os papéis das 

FA das polícias militares – conforme feito na sessão dos professores esguenianos. Além 

disso, o coronel aproveitou para criticar as ponderações do delegado Ciro Vidal da sessão 

anterior: 

Ontem, por exemplo, ficou bem claro que esse equívoco pode levar a sérias 

distorções, uma vez que as Polícias Militares e a condição de militar das 

Polícias Militares não se confundem com a dos militares das Forças Armadas, 

uma vez que os militares das Forças Armadas são os militares destinados à 

defesa da Pátria e da ordem, os militares das Polícias Militares sui generis, 

militares envolvidos prioritariamente no campo da segurança e preservação da 

ordem pública [grifo original]397. 

Os palestrantes foram unânimes em definir as polícias militares enquanto forças 

voltadas para a “manutenção da ordem e tranquilidade pública”, assim como também, em 

várias ocasiões, reivindicaram o papel de cobrir lacunas e ausências do poder público398. 

Além disso, criticaram duramente a proposta da CPEC, que propunha a “fusão” das 

polícias militares e civis em uma única instituição. Considerada “fora da realidade 
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 Foram levantadas também as seguintes demandas: manutenção do caráter de instituição permanente das 

Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e a manutenção da Justiça Militar Estadual. 
397

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

29/04/1987, página 105. 
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 Como policiamento florestal, de trânsito e assistência social. 
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brasileira”, os expositores defendiam o caráter armado e militarizado das polícias 

militares, como sustentou o coronel José Braga Júnior: 

A Polícia Militar é e precisa continuar a ser o braço armado da lei, para evitar 

que a criminalidade floresça, que o cidadão se arme, que a desordem social se 

instale de vez. Não podemos esquecer, nem esquecemos, este papel cáustico, 

desagradável, difícil. 

(...) O nosso caráter militarizado constitui uma necessidade. Gostaria que os 

Senhores internalizassem bem essa afirmação. Uma necessidade! Necessidade 

não apenas da PM para si mesma, mas em termos de interesse público: 

A Polícia precisa ser numerosa: com isso todos concordamos. Precisa estar 

bem armada e equipada: eis outro ponto de concordância. Precisa estar bem 

treinada. 

Estamos convencidos de que só a hierarquia e a disciplina militar podem 

assegurar o controle e a própria eficiência dessa força pela sociedade. Não há 

outro meio de assegurá-lo: a força, sem tal controle, é um risco grande demais, 

que não se pode legitimamente correr. 

Os coronéis da polícia militar recusavam o aspecto investigativo e preventivo da 

polícia civil como foi sustentado pelo delegado Ciro Vidal. Para eles o policiamento 

ostensivo era a melhor forma de prevenção. As profundas rivalidades corporativistas entre 

as duas polícias foram reproduzidas tanto na audiência antecessora – sob perspectiva da 

polícia civil – quanto nessa sessão – na perspectiva da polícia militar. Sob um verniz 

tecnicista, dois supostos “especialistas” sobre segurança pública emitiram opiniões 

distintas, desferindo críticas reciprocamente. O corporativismo de uma objetivava o fim 

da polícia militar, aproveitando as propostas da CPEC, enquanto a outra pretendia, 

sobretudo, a manutenção das atribuições constitucionais em grande parte já vigentes. 

Por fim, vale constatar a reivindicação do coronel de Goiás Valtervan Luiz Viera 

pela extensão do direito ao voto aos praças, cabos e soldados das FA e auxiliares: 

O princípio da isonomia deve e lhes pode ser estendido, uma vez que, para 

ingressarem nas Polícias Militares, devem, necessariamente, apresentar provas 

de que são inscritos como eleitores. Ingressando nas corporações, contudo, o 

direito ao voto lhes é cassado, sem qualquer razão lógica ou científica, ou 

mesmo de caráter jurídico, exceto a imposição autoritária dos textos 

constitucionais que lhes impede o exercício do voto399. 

De uma maneira geral, os coronéis das polícias militares defendiam a manutenção 

da estrutura policial que já vigorava sob o regime autoritário, não encontrando grande 

resistência da subcomissão400. O debate que se seguiu contou com o consenso dos 

parlamentares em relação aos expositores, principalmente em função dos poucos 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

29/04/1987, página 104. 
400

 Vale constatar que a parlamentar Sadie Hauache, junto com os constituintes Iram Saraiva e Arnaldo 

Martins, se comprometeram em atender as reivindicações pela ampliação dos votos aos praças. 
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inscritos. Com base nas notas taquigráficas, não havia grandes discordâncias entre os 

membros da subcomissão quanto às propostas trazidas pelos coronéis.  

Apesar do consenso, principalmente em torno da “necessidade” de uma polícia 

militarizada e armada, foram levantados alguns questionamentos e ponderações. A 

conservadora Sadie Hauache considerou que o “povo brasileiro não é dado a respeitar a 

lei”, entretanto, registrou a “necessidade” de se “aperfeiçoarem ou criarem” mecanismos 

que permitam o “povo” à “coibir maus policiais, que abusam do poder, contra homens 

comuns e inocentes”. Em resposta, apenas registraram a necessidade de “cumprir as leis” 

para combater a impunidade, que favorecia a criminalidade401. 

Outrossim, Arnaldo Martins questionou se não era possível a comunhão de um 

mesmo secretário de segurança para as duas polícias, com a finalidade de garantir maior 

integração. Por sua vez, José Genoíno pontuou que não defendia o fim das polícias 

militares, mas questionava a sua ampla autonomia de ação. Além disso, o constituinte 

lembrou que existem momentos em que “a relação da Polícia Civil com a Polícia Militar 

é uma relação de conflito. Em alguns momentos, isso é público e notório, uma relação 

confusa”402.  

A rigor, as ponderações não recaíram contra a natureza desse modelo policial 

ostensivo e militarizado, mas em tentativas de inserir propostas de maior controle sobre 

os efetivos contra abusos de autoridade, assim como também no esforço de neutralizar a 

rivalidade existente entre as polícias militares e a polícia civil. Tais levantamentos não 

foram adiante, mais em função do silêncio dos membros da subcomissão do que pelos 

argumentos dos depoentes que negavam aqueles fatos ou se esquivavam em suas 

respostas. Não por acaso, as propostas do III Congresso Brasileiro das Polícias Militares 

foram quase que em sua totalidade incluídas no texto da nova Constituição. 

     *** 

A próxima audiência pública que versou sobre segurança pública contou com a 

presença do delegado federal Romeu Tuma, diretor-geral da Polícia Federal, Alfredo 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

29/04/1987, página 110. O presidente da subcomissão estranhou a resposta curta e genérica, no entanto, a 

deputada não reivindicou uma resposta mais adequada. 
402

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

29/04/1987, página 113. 
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Perpétuo, presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal e Vicente Chelotti, 

presidente da Associação Nacional dos Servidores do Departamento de Polícia Federal403. 

Nessa audiência, que não abordou diretamente os temas de interesse militar – 

previamente elencados –, os depoentes basicamente apresentaram as funções da Polícia 

Federal, entre elas: o combate ao tráfico internacional de entorpecentes, controle de 

fronteiras e estrangeiro, atuando também como Polícia Fazendária404. Cabe ressaltar aqui 

que o delegado Romeu Tuma defendeu um papel de polícia judiciária – leia-se poder 

investigativo acompanhado de inquérito policial – para “prevenção, controle e atuação 

judiciária nos movimentos sociais que não se albergam em lei”. Para tanto, era a Polícia 

Federal que requeria instrumentos legais para “o cumprimento e equilíbrio dos 

movimentos e ações sociais que desestabilizem o interesse do Estado405”. 

Não obstante, o palestrante apontou para uma série de problemas que fariam parte 

da competência da Polícia Federal: invasões indevidas, proteção indígena, greves e 

crimes contra a organização do trabalho. Vale ressaltar que, Romeu Tuma, sabendo que 

poderia ser alvo de críticas, pontuou: “não sei qual vai ser o comportamento dos 

Constituintes, a própria Lei de Segurança Nacional, que está em desuso, há muito tempo 

que não é aplicada, mas está em vigência e, em tese, é de competência da Polícia 

Federal”406. Por fim, o mesmo depoente sugeriu que a censura deveria ser restritiva, uma 

vez que seria impossível controlar o acesso das crianças à rádio e TV. 

O debate foi marcado pelo dissenso em torno da censura e do modelo policial 

sugerido por Romeu Tuma. José Genoíno sugeriu que a censura a programas de rádio e 

TV fosse substituída por um sistema de classificação por idade feito pelo Ministério da 

Educação. Quanto ao modelo policial, o expositor sugeriu que as polícias deveriam ser 

unificadas gradualmente, formando apenas uma polícia civil de aspecto preventivo e 

investigativo. Nesse contexto, Ricardo Fiúza aproveitou para “defender” as polícias 

militares das críticas feitas por alguns segmentos: 

As Polícias Militares nos Estados têm sido, até certo ponto, injustiçadas. (...) 

Os democratas ficam sempre contra a Polícia. Só valorizam a Polícia no dia 
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 Importante ressaltar que esta foi a última audiência pública realizada (06/05/1987). Por não ter abordado 

diretamente temas de interesse militar – previamente estabelecidos – reunimo-la junto às outras audiências 

que trataram sobre segurança pública. 
404

 Voltada para combater os crimes que atingem o tesouro ou recursos públicos. Mais conhecida como 

polícia que combate os crimes do “colarinho branco”. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

06/05/1987, página 171. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

06/05/1987, página 171. 
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em que é sequestrado um filho seu, ou estuprada uma filha sua. Nessa hora, 

vão buscar a polícia407. 

Além de expressar um típico raciocínio autoritário, que recusa qualquer tipo de 

crítica a um aparelho de repressão do Estado – muito próximo da conhecida propaganda 

ufanista “Brasil: ame-o ou deixe-o” – revela a afinidade do parlamentar com os setores 

de segurança. Não por acaso, em que pesem as tentativas de amenizar as tensões e 

divergências entre as duas polícias – civil e militar –, incorporou as sugestões do III 

Congresso Brasileiro das Polícias Militares. 

4.1.4. Uma defesa da CSN? 

Depois de cinco sessões onde a DSN foi constantemente alvo de críticas, uma das 

últimas audiências públicas contou com a presença do chefe do gabinete da Secretaria 

Geral do CSN, coronel Luiz Antônio Mendes Ribeiro, junto a outros “representantes” que 

não falaram. Indicado pelo órgão consultivo, o convidado realizou uma exposição com o 

objetivo principal de defender a manutenção do CSN na nova Constituição. 

A apresentação no final dos trabalhos poderia render certa vantagem de conhecer 

com antecedência as posições dos parlamentares, permitindo a previsão de suas 

ponderações e críticas. No entanto, o conferencista basicamente repetiu as fórmulas 

doutrinárias da primeira exposição e se limitou a uma apresentação do CSN, sem propor 

recomendações para formulação das prerrogativas constitucionais, algo que não passou 

despercebido pelos constituintes. 

Na exposição, o CSN foi desvinculado do regime militar ao tributar sua origem 

no período imperial – associado ao Conselho do Estado criado em 1824 – e que depois, 

foi refundado em 1927 pelo então presidente Washington Luiz. Composto pelo 

presidente, seu vice, os ministros de Estado e os Chefes de Estados-Maiores408, o órgão 

de assessoria presidencial seria fundamental para a “formulação e execução da política 

de segurança nacional”, cujo objetivo seria assegurar e/ou estabelecer os “Objetivos 

Nacionais Permanentes”. Esses por sua vez já estariam previstos direta ou indiretamente 

pela Constituição, uma das únicas referências à ANC em sua exposição.  
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

06/05/1987, página 171. 
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 O depoente procurou rebater as críticas sobre o domínio do gabinete militar sobre a secretaria geral do 

CSN. Segundo o coronel, após o decreto-lei nº 1954, de 16 de agosto de 1982, qualquer ministro poderia 

assumir a secretaria. No entanto, como veremos, as críticas não se davam apenas em função do gabinete 

militar controlar a secretaria geral, mas exatamente pela falta de representantes da sociedade. 
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Em função do embasamento do CSN com a Doutrina de Segurança Nacional, 

assim como sua associação com a decretação do AI-5, o debate foi marcado por críticas 

à exposição e um certo clima de tensão. Mais uma vez, o primeiro inscrito, José Genoíno, 

questionou qual seria a opinião dos representantes do CSN sobre a sua substituição pelo 

Conselho de Defesa Nacional (CDN), conforme proposto pelo Anteprojeto da CPEC. A 

resposta do expositor despertou um clima de tensão entre os parlamentares. Para o coronel 

Luiz Ribeiro, não era possível emitir sua opinião porque era um membro da Secretaria 

Geral, e não um membro do conselho. Dessa forma, o palestrante só estaria autorizado a 

seguir um protocolo que exigia respostas “técnicas” dentro das formulações doutrinárias. 

O constituinte Iram Saraiva contestou: 

(...) eu me sinto, realmente, em dificuldades para debater, apesar da atenção 

com que V.Sª vem a esta Subcomissão debater com os demais participantes, 

porque senti, também, sua dificuldade em poder descer pontos mais cruciais 

da questão, principalmente no que diz respeito a assumir uma defesa, ou uma 

análise mais profunda do Conselho de Segurança Nacional. (...) vi que o 

Coronel tem problema com relação até mesmo à hierarquia, para poder debater 

e expor claramente o assunto409. 

O presidente José Tavares acatou a reclamação, reconhecendo que houve um 

desrespeito do CSN na subcomissão. Em razão deste atrito, o debate que se prosseguiu 

secundarizou o convidado, mesmo que este tenha tentado se retratar. 

Nesta discussão que se prosseguiu, fundamentalmente os parlamentares eram 

contrários à continuidade do CSN nos parâmetros legais do regime militar, embora não 

existisse um consenso sobre as alternativas que deveriam ser seguidas. José Genoíno era 

totalmente contrário à sua manutenção, assim como também a criação do CDN. Por outro 

lado, Ottomar Pinto sustentava a manutenção do CSN. Por sua vez, o constituinte Arnaldo 

Martins considerava que havia consenso na subcomissão para a existência desse órgão 

consultivo. Entretanto, o “problema é a sua composição” dominada pelo Poder Executivo: 

Parece-me que o caso é tão-somente da sua composição, porque todos sabemos 

que tem que existir um órgão desses. E, desta maneira, estaríamos colocando 

esse Conselho como representativo da Nação, e não apenas como está 

atualmente, em que se restringe ao Poder Executivo decidir um modo geral 

pela Nação410. 

A despeito do levantamento do deputado, Ottomar Pinto sugeriu que se 

retomassem questões ao convidado. Embora o debate tenha se seguido em função de 

algumas poucas perguntas, que pouco tinham relação com a ANC, a sessão foi 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

30/04/1987, p. 121. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

30/04/1987, página 124. 
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rapidamente encerrada. Seja por um erro tático do lobby militar, ou por um descaso do 

CSN, sua substituição pelo CDN se deveu mais em função do consenso dos parlamentares 

do que à eficiência das manobras militares. Não menos importante, cabe ressaltar que a 

sessão contou com a presença de pouquíssimos parlamentares. Nem mesmo o relator, 

Ricardo Fiúza, compareceu. 

4.1.5. Generais dissidentes ou ressentidos? 

A antepenúltima audiência pública contou com a presença dos generais Euler 

Bentes Monteiro e José Maria de Andrada Serpa, duas recomendações do parlamentar 

Iram Saraiva. A escolha destes generais foi estratégica: embora fossem militares 

dissidentes do regime autoritário, eram respeitados pela caserna e pelos parlamentares. O 

primeiro general disputou as eleições presidenciais contra Figueiredo, levantando 

bandeira em defesa do aprofundamento do processo democrático. Enquanto o segundo 

general, Andrada Serpa, embora tenha defendido a manutenção do AI-5 em 1976, ao 

assumir o posto de generalato quatro-estrelas passou a realizar discursos 

desenvolvimentistas e nacionalistas, esboçando aversão ao capital estrangeiro e ao 

investimento de grandes companhias. Realizou críticas ao governo de Figueiredo e de 

Sarney, chegando a sugerir a realização de eleições diretas. 

Em sua exposição Euler Bentes Monteiro procurou elaborar uma definição mais 

precisa para o papel constitucional das FA. O general constatou que havia uma tradição 

constitucionalista em atribuir o papel das FA para a defesa externa e a “garantia dos 

Poderes Constitucionais, a lei e a ordem”. Tal definição viabilizou as intervenções e 

golpes de Estado ao longo da história do país. Apesar da sua consulta com diferentes 

historiadores – alguns que sugeriram o poder moderador e a fraqueza do poder civil – o 

general ressaltou: 

O fato, Excelências, é que existia, durante o decorrer de toda a minha carreira 

e anteriormente a ela, e creio que ainda existe, um sentimento comum nas 

Forças Armadas, quanto à sua destinação constitucional. (...) quando as 

intervenções se legitimam nas crises do regime democrático, para evitar a 

anarquia e o próprio comprometimento do Estado (...) as Forças Armadas 

julgam encontrar até apoio constitucional e elas normalmente aguardam o 

apelo da sociedade civil411. 

Não só o ímpeto golpista ainda pairava na caserna, como era dominante a 

concepção de militarização do poder político. A destinação constitucional era um dos 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

05/05/1987, p. 128. 
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caminhos que embasavam a legitimidade para as intervenções militares, assim como as 

constituições de 1967 e 1969 ampliaram a esfera de atuação das FA dentro do Estado, 

abarcando uma ampla gama da administração pública: o Conselho de Segurança 

Nacional, a Secretaria Geral do CSN e o Sistema Nacional de Informações (SNI). Nessas 

condições, havia ainda o risco de novas intervenções militares diante de novas crises no 

cenário político democrático. 

O general palestrante, portanto, sustentou que era necessário: 

(...) redefinir as atribuições das Forças Armadas, de forma a eliminar as 

interpretações ou justificativas intervencionistas; representa enquadrá-las na 

concepção do Estado democrático, dentro da orientação dos três poderes412. 

Euler Bentes Monteiro afirmava que o novo texto constitucional deveria 

desfigurar o papel histórico do “poder moderador” assumido pelas FA. Com base na 

leitura de Stepan, o general reproduziu uma leitura institucionalista do sistema político 

brasileiro, cuja base constitucional atribuía às FA o papel de árbitros das crises políticas, 

colocando-as acima do próprio Estado. Para tanto, seriam satisfatórias as definições 

previstas pelos artigos 413413 e 414 do Anteprojeto da CPEC ao “enquadrar” as 

instituições castrenses no Estado democrático. No entanto, alertou o general, a concepção 

intervencionista só seria extinta conforme uma “educação democrática” dos militares, o 

fortalecimento do poder político, principalmente o Poder Judiciário e Legislativo, assim 

como também evitar crises políticas e a “anarquia”, por meio de ações políticas 

“eficazes”.  

Em contraposição a curta e objetiva exposição do general Euler Bentes Monteiro, 

o general Andrada Serpa fez uma longa exposição criticando o modelo capitalista 

dependente adotado pelo regime militar. Sob um tom fortemente nacionalista e 

desenvolvimentista, o general criticou basicamente a situação de dependência econômica 

do Brasil e a remissão de lucros promovidas pelas multinacionais e banqueiros. Não 

menos importante, o general pontuou que a campanha eleitoral na qual o general Euler 

Bentes Monteiro participou consistiu em uma manifestação contrária à continuidade do 

regime militar em função do desgaste que causava às FA. 

O debate que se seguiu foi marcado por questões mais abertas dos parlamentares 

aos expositores. Questionado por Haroldo Lima sobre como mudar a “marca militarista” 

 
412

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

05/05/1987, p. 128. 
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da história constitucionalista, o general Euler Bentes Monteiro pontuou que os artigos 

413 e 414 eliminam qualquer forma de interpretação dentro das FA e da sociedade civil 

que atribuísse iniciativa militar em detrimento dos demais poderes. O general entendia 

que a mudança do texto constitucional eliminava a leitura do “poder moderador” dos 

militares que seria predominante na caserna: 

Isto retira toda e qualquer interpretação que existiu sempre dentro das Forças 

Armadas, mas existiu, também, na sociedade civil de que haveria a iniciativa 

das Forças Armadas acima dos Poderes do Estado, para garantir a lei e a 

ordem414. 

Outrossim, o general defendeu a criação do Ministério da Defesa, o que não só 

garantiria uma melhor integração das FA, como também a simplificação dos processos 

administrativos e burocráticos, além de reduzir a influência militar sobre os Poderes 

Constitucionais. Não obstante, o palestrante criticou a estrutura da “comunidade de 

informações”, que muito além do SNI, integrava uma ampla rede de agências de 

espionagem presentes em todos os “ministérios, em todas as organizações estatais” e até 

dentro das FA. Segundo ele, a rede de informações foi deformada sobre pretexto de 

garantir a segurança interna, quando nem mesmo existia mais “inimigo interno”. Por fim, 

provocado por José Genoíno, o general concordou com a necessidade de manter algumas 

medidas de defesa do Estado, conforme formulado pela CPEC, assim como também 

criticou a estrutura do CSN, considerada uma deformação pela presença preponderante 

dos militares no órgão.  

No entendimento institucionalista do general, em certa medida acompanhando os 

parlamentares e a exposição de Márcio Thomaz Bastos, o regime autoritário havia 

provocado “disfunções” ou “deformações” institucionais. Dessa forma, a militarização 

do Estado, a ampliação dos poderes do Executivo e o “intervencionismo” militar – lido 

como poder moderador – no cenário político brasileiro, independente da convocação do 

poder civil (institucional), eram considerados pelos parlamentares liberais (moderados e 

conservadores) os maiores problemas que a ditadura havia promovido. A Constituinte era 

um caminho de correção institucional, ou de enquadramento das instituições no Estado 

democrático. A despeito deste consenso na subcomissão, havia divergências na forma de 

“correção” institucional em alguns aspectos, principalmente no que tange à criação do 

Ministério da Defesa. 

 
414

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

05/05/1987, página 134. 
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O debate produzido nessa sessão não ficou reduzido a algumas sugestões dos 

generais à formulação de prerrogativas constitucionais. Os longos depoimentos do 

general Andrada Serpa reproduzem certo ressentimento e frustração pelo caminho que o 

regime militar tomou após o golpe. Assim como Euler Bentes Monteiro e em certa medida 

Ottomar Pinto, o general Serpa concordava com a acepção de que as FA eram cooptadas 

pelos políticos para intervirem no processo político enquanto árbitros. Os generais 

concordavam com a fórmula proposta pelos artigos 413 e 414 do Anteprojeto da CPEC, 

não apenas porque eram contrários necessariamente à ampla autonomia militar – criticada 

pelo coronel Cavagnari e por Márcio Thomaz Bastos –, mas porque as constituições 

ofereciam brechas para a cooptação e envolvimento político das FA pelos setores civis. 

A memória dissidente em relação ao golpe civil-militar de 1964 reproduzida por Andrada 

Serpa, transmite bem essa leitura que isentava as responsabilidades militares pela ruptura 

institucional, transferindo a culpa para as classes médias e os políticos: 

Em todo o Brasil, com esses argumentos, eu pedia para ela [classe média] ir, 

pacificamente, à rua, para não se reproduzir o que houve em 1964, porque, na 

hora em que a classe média se desvincula do povo e passa a olhar o povo com 

receio, é a hora propiciadora das intervenções militares. Não somos nós 

militares que vamos querer intervir. V. Exª estão completamente enganados! 

Não é isso que ocorre. É a classe média que obriga os militares, com os 

políticos, que vão aos quartéis e determinam as intervenções415. 

Em outras palavras, as FA seriam “intérpretes” ou “guardiãs” do “povo” para a 

arbitragem das crises políticas promovidas pela sociedade. Enquanto agentes reativos que 

exercem esse “poder moderador”, o general Andrada Serpa lamentou certa dúvida ao 

tomar as decisões para aderir ou não aos movimentos golpistas: 

O problema é que quando a sociedade entra em crise, o Parlamento entra em 

crise, os oficiais e sargentos pertencem à classe média (...), a crise política é 

levada ao âmbito dos lares e ao interior dos quartéis militares como poder 

moderador. Tanto eu, como o General Euler Bentes Monteiro, que 

atravessamos todas essas crises, sabemos bem quanto é penoso para nós 

cumprir o dever militar. Por que? Porque a nossa profissão é de obediência, a 

nossa deformação profissional, em vista da hierarquia e da disciplina dura, é 

obedecer sempre. Então, o terrível, para nós não é o dever não, porque temos 

compromissos de arriscar a vida e doá-la com nosso sangue à Nação, é saber 

onde está o dever, quando a sociedade está em crise416.  

Andrada Serpa ainda compartilhava um imaginário de que a sociedade 

desestruturada politicamente era incapaz de solucionar suas próprias crises políticas, as 

intervenções militares seriam a soluções dessas crises: 
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Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

05/05/1987, página 136. 
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(...) essas intervenções militares que nunca defendi, mas também nos casos em 

que ocorreram na minha vida, nunca me omiti. Sempre tiro partido. Aconteceu 

assim. Até hoje não sei como cheguei a general-de-exército com quatro 

estrelas, mas é o fato real, é a contingência de uma sociedade que não consegue 

estruturar partidos políticos. (...) Uma sociedade que não consegue ter aquelas 

associações paralelas, que exercem a vigilância do Estado pela sociedade, 

sempre no fim haverão intervenções militares.
417  

Seu colega expositor não concordou com a subjetividade e as dúvidas atribuídas 

ao momento de adesão nas “intervenções” militares. Para Euler Bentes Monteiro, a 

adesão era “objetiva”, ou seja, era uma obrigação, não haveria alternativas em função da 

compreensão de que a Constituição designava aos militares a “garantia da lei e da ordem” 

como um complemento à garantia dos poderes constitucionais. Fundamentalmente, com 

base nessa disposição constitucional os militares:  

Colocavam-se em consequência, em determinado momento, como avaliadores 

de que a anarquia estava implementada no Estado, a lei não imperava, a ordem 

não imperava e não existiam poderes constitucionais capazes de repor essa 

segurança418. 

Não houve uma retratação desses militares dissidentes no envolvimento dos 

golpes em que participaram, mas uma responsabilização à suposta desestruturação 

política da sociedade brasileira – que produzia constantes crises políticas – e uma 

legislação constitucional que “viabilizava” as intervenções. Era uma outra memória sobre 

o golpe e a ditadura produzida pelos militares dissidentes, enquadrada em um pensamento 

de verniz acadêmico sintetizado por Stepan – o poder moderador. Resumidamente, nessa 

narrativa, se alegava que o golpe foi um cumprimento do “dever”, o endurecimento do 

regime foi um “desvio”, promovido pela “linha dura”. Não por acaso o general Euler 

Bentes Monteiro reproduzia uma visão “castelista” sobre o regime militar: 

(...) participei de intervenções militares (sic!) naquela obrigação de que estava 

cumprindo um dever e, também, de que tinha o direito por uma interpretação 

constitucional. (...) E os Srs. Dirão: por que se arrependeu? Arrependi-me 

porque em determinado momento da Revolução de 64 que evoluiu por uma 

mudança de regime – e uma mudança de regime é uma mudança de Estado – 

eu conversava com o presidente Castello Branco, a intenção era pura e 

simplesmente restabelecer a ordem e retomar à vigência do poder civil, da 

organização estatal e as coisas foram tomando conotações completamente 

diferentes que nos levaram, evidentemente, a um regime ditatorial, a um 

regime autoritário, a um regime onde os três Poderes não funcionavam, 

evidentemente, harmonicamente entre si419. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

05/05/1987, página 139. 
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Com base nessa memória, esses generais propunham prerrogativas constitucionais 

que permitiam ações militares internas, desde que fossem convocadas pelo poder civil. 

Na sua acepção, o papel militar estava restrito à defesa externa e dos poderes 

constitucionais em uma circunstância quando as polícias não fossem suficientemente 

capazes de garantir a segurança. Essa subordinação militar seria “o enquadramento das 

Forças Armadas no Estado democrático”, tanto repetido pelo general Euler Bentes 

Monteiro. Além disso, a Constituinte era uma oportunidade para correção dos “desvios” 

institucionais promovidos pela ditadura, garantindo, assim, um sistema político de fato 

democrático. Dessa forma, a democracia seria um regime que garantia o controle do poder 

civil sobre as FA, integradas de fato ao corpo do Estado, com a extinção do seu antigo 

papel de poder moderador. Esse Estado democrático seria sólido e devidamente 

estruturado, à prova de crises políticas que possam levar à politização dos quartéis, 

conforme os interesses das elites políticas. Por projeções distintas, esses generais 

convergiam com as formulações institucionalistas – de liberais e conservadores – de 

alguns membros da subcomissão, apesar das discordâncias em torno do Ministério da 

Defesa. 

4.1.6. A vez do Estado-Maior das Forças Armadas 

A penúltima audiência pública contou com a presença de cinco militares indicados 

pelo EMFA. Eram dois generais-de-brigada, um contra-almirante e dois brigadeiros-do-

ar que pretendiam expor sugestões aos constituintes sobre os direitos políticos dos 

militares, o serviço militar obrigatório e, principalmente, a não criação do Ministério da 

Defesa. Vale ressaltar que, das seis exposições ministradas pelos representantes do 

EMFA420, quatro foram voltadas para criticar as sugestões de criação desse ministério e 

defender a manutenção dos ministérios militares.  

O primeiro expositor, general Osvaldo Pereira Gomes, não só foi indicado pelo 

chefe do EMFA, como também representava o Ministro do Exército, Leônidas Pires 

Gonçalves. Esse general expôs as sugestões das FA para a formulação das prerrogativas 

constitucionais sobre os direitos políticos dos militares, com base na constituição de 1969. 

Conforme seu levantamento, essa constituição concedeu aos oficiais e suboficiais o 

direito de votarem e de serem votados, com a liberação do militar da ativa para filiação 
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 O general Osvaldo Pereira Gomes realizou duas exposições, a primeira sobre os direitos políticos dos 

militares e, após a palestra do almirante Sérgio Tasso Aquino, a segunda sobre a manutenção dos 

ministérios militares. 
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prévia a um partido421. A justificativa para tal proposta se devia à preservação contra a 

partidarização de efetivos na instituição, assim como também garantir o aspecto técnico 

de reciclagem em função do militar passar anos afastado do serviço ativo. Além disso, 

aqueles militares conscritos, que prestam o serviço militar inicial, entre eles, cabos e 

soldados não profissionais, estariam excluídos dessa concessão de direitos políticos. Na 

sua acepção paternalista, esses estariam mais “suscetíveis de se deixarem envolver pelas 

inquietudes político-partidarias”.  

Posteriormente, o general Roberto Pacífico Barbosa abordou um tema sensível às 

FA: a obrigatoriedade do serviço militar. O palestrante sustentou que o serviço militar 

obrigatório era uma tradição histórica no Brasil e que na prática, apenas um terço dos 

selecionados eram designados para prestarem o serviço. Além disso, justificou o general, 

o Exército requisitava a maioria dos quadros selecionados, uma vez que a Marinha e a 

Aeronáutica exigissem um maior corpo de militares profissionalizados. 

Fundamentalmente, o serviço seguia o princípio “democrático” da universalidade, 

selecionando jovens independentemente de raça, região e classe social, o que 

proporcionaria a integração social, evitando a elitização. 

Além da necessidade estratégica para se formar quadros da reserva, o serviço 

militar era fundamental pelos seus “benefícios sociais”, seja pela oportunidade 

educacional oferecida em áreas desfavorecidas, seja pela capacitação profissional que o 

serviço militar proporcionaria, assim como também pela prestação de serviço social na 

área da saúde, uma vez que médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos também 

podem ser selecionados. Dessa forma, a recomendação do general era preservar a 

legislação vigente, uma vez que ela já atendia às necessidades da FA. 

As quatro exposições seguidas foram destinadas à defesa da manutenção dos 

ministérios militares: os ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, assim 

como também o EMFA.  O almirante Sérgio Tasso de Aquino, atento às audiências 

anteriores, procurou rebater principalmente a exposição do coronel Cavagnari. Para o 

almirante, a criação do Ministério da Defesa na prática concentraria excessivamente 

poderes – formando um superministério – e promoveria desnecessária centralização 

administrativa. Principalmente, não seria por mudanças estruturais do Estado que haveria 
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 O palestrante sugere que se mantenha a legislação ordinária que prevê: o militar “com cinco anos de 

serviço, que se candidatar a cargo político, é automaticamente excluído do serviço ativo; se tiver mais de 

cinco anos, é agregado, e, se eleito, é transferido automaticamente para a reserva”. Ver: Atas de Comissões 

- Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 06/05/1987, p. 146. 
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um maior fortalecimento do poder civil – como o coronel sustentava –, mas era necessária 

uma mudança de mentalidade, sendo por isso uma medida inócua. Além disso, o 

Ministério da Defesa se chocava com o corporativismo militar, principalmente no que 

tange à retirada das FA das tomadas de decisões políticas e na direção da guerra – 

conforme a acepção de Clausewitz: 

Nas épocas de crise, espera-se que os Comandantes das Forças Armadas 

exerçam os atributos típicos da condição de Ministro, e não os essencialmente 

militares, participando da solução política da crise e evitando o recurso à força, 

ou pelo menos o restringindo ao indispensável. O acesso direto que os 

Ministros Militares têm ao Presidente da República configura caminho de duas 

direções, em que se manifestam influências e lealdades recíprocas, 

extremamente úteis em épocas de crise. Reduzir os atuais Ministros à condição 

exclusiva de Comandantes Militares levá-los-á, provavelmente, a uma atitude 

de maior isolamento em relação ao Presidente da República e às forças 

políticas em geral, favorecendo, eventualmente, a adoção por eles, em épocas 

de crise, de pontos de vista predominantemente militares, da lealdade exclusiva 

às próprias corporações em desfavor daquela ao Presidente da República e ao 

poder político, de preferência pelas soluções de força422. 

 O almirante procurou subverter os argumentos dos segmentos defensores da 

criação do Ministério da Defesa. Ao criá-lo, promoveria não só a desintegração das forças 

como também o afastamento dos comandantes com o presidente, que isoladas em si, em 

momentos de crise poderiam optar por golpes de Estado. 

Em seguida, Osvaldo Pereira Gomes retoma o lugar de conferencista para ler 

integralmente o capítulo dedicado à manutenção dos ministérios militares do livro Temas 

Constitucionais: Subsídios. Após a leitura do documento, os brigadeiros Bayer de Barros 

e Sidney Rubino Azambuja basicamente repetiram os mesmos argumentos contrários à 

criação do Ministério da Defesa. Fundamentalmente, além dos custos econômicos e 

encargos burocráticos que a criação do ministério traria, a criação do ministério não 

contribuiria para o fortalecimento do poder civil, cabendo essa questão ao 

“robustecimento da mentalidade democrática de cada um dos brasileiros”. Além disso, os 

brigadeiros enfatizaram que o EMFA já era responsável pela integração das instituições 

armadas e que, para tanto, o Ministério da Defesa era um argumento político e casuístico. 

Não obstante, vale dizer que o brigadeiro Azambuja pontuou a preferência pela 

manutenção do presidencialismo, uma vez que o gabinete do primeiro-ministro no 

parlamentarismo era muito instável. Caso houvesse a mudança na forma de governo, os 

ministérios militares e das relações exteriores deveriam ser ainda escolhidos pelo 

presidente enquanto comandante supremo. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

06/05/1987, página 149. 
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De uma maneira geral, os militares indicados pelo EMFA haviam se preparado 

para as exposições na subcomissão. Diferente do CSN, esses souberam aproveitar a 

vantagem proporcionada pela sua participação na penúltima audiência pública. Dessa 

forma, os alto-oficiais conheciam os posicionamentos e as críticas dos seus adversários, 

principalmente no que tange à criação do Ministério da Defesa. Além disso, 

diferentemente dos expositores influenciados pela DSN, adotaram uma linguagem 

tecnicista e objetiva, sem empregar conceitos e termos da doutrina, evitando formulações 

polêmicas e nem sequer mencionando diretamente o golpe ou o regime militar. Com base 

em projeções, levantamento de dados estatísticos, comparações e supostas evidências 

internacionais423, suas proposições ganhavam aparência de cientificidade, universalidade, 

como uma “verdade” independentemente do sistema político adotado. Não obstante, os 

militares sabiam que os constituintes corroboravam com o corporativismo e, por isso, 

reforçavam a “importância” da participação política das FA nas tomadas de decisão, 

principalmente no campo do desenvolvimento social e econômico. 

O debate que se seguiu foi marcado por um relativo consenso e diálogo. Diferente 

do CSN e das exposições embasadas pelo conceito de segurança nacional, a maioria dos 

parlamentares inscritos concordavam relativamente com as proposições dos alto-oficiais 

sobre o serviço militar obrigatório, a concessão de direitos políticos a oficiais e suboficiais 

– com restrição aos conscritos – e a manutenção dos ministérios militares. Assim como a 

exposição dos coronéis das polícias militares de diferentes estados, os membros da 

subcomissão compartilhavam de algumas projeções apresentadas pelos conferencistas.  

No que se refere ao serviço militar, alguns parlamentares corroboraram com a 

“função” educativa que poderia promover, conforme a exposição do general Roberto 

Pacífico Barbosa. Ricardo Izar (PFL-SP) considerou que todos deveriam passar pelo 

serviço obrigatório militar, embora reconhecesse que o país não tivesse condições para 

financiar isso. Para ele, “nos dias de hoje, existe uma falência dos princípios tradicionais 

de família, de hierarquia principalmente, e de responsabilidade”. Conforme sua 

compreensão paternalista, para o constituinte o serviço militar funcionaria como uma 

espécie de correção “moral”: 
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 O exemplo dos EUA foi constantemente empregado, sendo representado como um fracasso estratégico 

a criação do “seu” Ministério da Defesa: “A criação do Ministério da Defesa em muitos países foi mais 
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operacionais, os EUA não ganharam uma guerra desde a criação do Departamento de Defesa com o 

National Security Act de 26 de julho de 1947”. Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, 
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Conversamos com um comandante do 2º Exército, na época, e indicamos 18 

menores carentes e infratores para fazer o serviço militar. Dos 18 apenas um 

foi para a vida, vamos dizer assim, irregular, tornou-se um criminoso. Todos 

eram menores infratores. Dos 17 dois fizeram curso de cabo, hoje, se não me 

engano, um deles está em Três Corações fazendo curso para sargento. Hoje, os 

remanescentes são pequenos empresários, têm sua vida normal424.   

Embora ressaltasse que era um grande defensor do serviço militar obrigatório, não 

deixou de questionar se não seria possível priorizar aqueles que de fato possuíssem 

interesse em se alistar. Segundo o constituinte, frequentemente ele era procurado por 

famílias “pedindo para entrar em contato com um general, um coronel, porque o filho 

gostaria de fazer o serviço militar” ou não. Apesar do grau de interferência que podiam 

ter as seleções, novamente, sob um tom tecnicista, o general Pacífico Barbosa levantou 

dados sugerindo que existem requisitos mínimos para a seleção. Além disso, o general 

pontuou que havia um sistema “moderno” computadorizado que organizava a seleção 

daqueles voluntários e não voluntários e, que, para tanto, “a máquina já entra muito 

friamente, é lógico. Ela vai ver as características que atendem àquelas funções”. Em 

outras palavras, o militar não reconhecia as falhas no sistema de seleção levantadas pelo 

parlamentar Ricardo Izar, “justificando” que havia uma “máquina”, cuja operação era 

objetiva e independente da interferência humana. O general Osvaldo Gomes, por sua vez, 

sustentou que a “máquina” procurava também atender aos “problemas sociais” e que, para 

resolver o desinteresse de muitos conscritos no serviço, poderia ser considerado o 

pagamento de um salário-mínimo. 

A despeito da concordância em torno do serviço militar obrigatório, mesmo que o 

“computador” apresentasse algumas falhas em razão da sua “imparcialidade” para a 

seleção, alguns parlamentares não deixaram de contestar o serviço militar obrigatório. 

José Genoíno, ávido crítico das proposições militares, defendeu o serviço militar 

voluntário, uma vez que o trabalho de educação era uma função exclusiva das instituições 

civis. Junto a ele, estava Iram Saraiva, quem procurou aprofundar a discussão ao sustentar 

que o serviço militar obrigatório violava o direito civil de liberdade de escolha dos 

indivíduos. O parlamentar, com base nos próprios números apresentados pelo general 

Pacífico Barbosa, justificou seu posicionamento, uma vez que eram poucos aqueles que 

de fato eram selecionados. Em um universo anual de quase um milhão e meio de 

candidatos, apenas 9% seriam selecionados para o serviço militar, isso em função da 
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dispensa que era muito grande, assim como os custos seriam muito altos425. Além disso, 

estrategicamente, sabendo da tensão militar em torno do soldo em 1986, o parlamentar 

sugeriu o aumento da remuneração dos militares. Dessa forma, concluiu o parlamentar, 

era preferível uma força composta por voluntários, cuja remuneração condizente possa 

servir de atrativo para o serviço militar. Por fim, a derrota da Argentina na Guerra do 

Atlântico Sul serviu novamente de argumento, dessa vez para apontar o despreparo dos 

militares argentinos – por serem alistados obrigatoriamente – frente aos militares 

profissionais e voluntários da Grã-Bretanha. 

Apesar dos esforços e do preparo dos alto-oficiais representantes do EMFA, 

alguns parlamentares não só discordavam das suas proposições, como também 

encontravam falhas nos argumentos. Por essa razão, não é possível atribuir apenas ao 

lobby militar o resultado “satisfatório” que as FA tiveram na Constituinte, uma vez que, 

muitos dos parlamentares corroboravam com suas propostas, até por questões eleitorais. 

Nesse caso específico, a constituinte Sadie Hauche rebateu o exemplo internacional 

levantado por Iram Saraiva, insistindo que a derrota da Argentina se deveu por razão do 

seu atraso tecnológico e do apoio estadunidense às forças britânicas. Fundamentalmente, 

mesmo pontuando os problemas que envolvem o serviço militar obrigatório, ela 

continuou: 

Pelo amor de Deus, temos como tradição ter os nossos conscritos todos os 

anos! Sou a madrinha, declaro aqui, sou a madrinha de todo menino que quer 

fazer o serviço militar, ou não. 

Por sua vez, Raimundo Lira pontuou que a manutenção de uma FA com soldados 

voluntários e profissionais seria muito caro para um país com altos níveis de pobreza 

como o Brasil. Além disso, o general Pacífico Barbosa pontuava que o serviço militar 

voluntário “elitizaria” as FA, perdendo sua integração com a sociedade, que supostamente 

a obrigatoriedade proporcionava. Não menos importante, vale pontuar que, provocado 

pelo constituinte Haroldo Lima, o mesmo general sugeriu que a obrigatoriedade do 

serviço militar poderia contemplar tanto homens quanto mulheres. Mesmo após o 

prolongamento do debate, Iram Saraiva ainda insistiu que os tiros de guerra426 poderiam 

substituir o serviço militar obrigatório, oferecendo junto com as polícias militares quadros 

da reserva. Apesar do esforço do constituinte, pela insistência ou negociação, todas suas 

 
425

 Entre os argumentos expostos pelo general, havia aquele de que o serviço militar obrigatório não atingia 

muitos indivíduos, “apenas” 9% a 10% de um milhão e trezentos mil jovens alistados por ano. 
426

 O Tiro de Guerra consiste em um curso militar para formar soldados e cabos para a reserva. 
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sugestões foram recusadas, até sob a justificativa de que o serviço militar obrigatório 

garantia renovação da caserna. 

A questão do serviço militar não se encerrou com o constituinte Iram Saraiva. 

Apesar de Ricardo Fiúza corroborar o serviço militar obrigatório, entendia que havia uma 

violação quanto à liberdade religiosa. Segundo ele, diariamente receberia de vinte a trinta 

pessoas e entidades, ou pessoas isoladas, que pretendiam contribuir com os trabalhos da 

subcomissão. Entre essas reuniões, o parlamentar teria recebido um grupo de menonitas 

do Rio Grande do Sul, de origem alemã, cuja religião os proibia de matar sob quaisquer 

circunstâncias, e que, para tanto, se recusavam a prestar o serviço militar427. O relator 

sustentou que era necessário encontrar um caminho para acomodar grupos religiosos 

contrários ao alistamento obrigatório e ao serviço militar. Tal proposição voltaria a 

aparecer no momento das votações. 

Basicamente, entre os inscritos para participar do debate, apenas José Genoíno e 

Iram Saraiva eram contrários ao serviço militar obrigatório. Em que pesem os argumentos 

vagos e as contradições dos militares para a defesa desse dispositivo, a maioria da 

subcomissão era favorável à sua manutenção, principalmente, em função da “tradição 

histórica” ou do seu papel “educativo”. Vale ressaltar que havia uma significativa base 

social que corroborava com a obrigatoriedade do serviço militar obrigatório, como 

demonstra a pesquisa do Instituto Gallup publicada pelo jornal O Globo, no dia 24 de 

maio de 1987. Segundo o levantamento, 62% da população das cidades do Rio de Janeiro 

e de São Paulo concordavam com a obrigatoriedade do serviço militar, enquanto apenas 

35% consideravam que deveria ser voluntário. Dentro do primeiro percentual, 69% eram 

de faixa de renda “D/E”, assim como 71% eram de instrução primária, enquanto 76% 

eram mais idosos. As únicas categorias que concordavam majoritariamente com o serviço 

militar voluntário eram aqueles com nível superior (57%) e de classe mais elevada (51%). 

Tais dados sugerem que o imaginário em torno do papel educativo das FA estivesse 

enraizado principalmente entre setores populares com pouco acesso à formação escolar. 

Com base nestes dados, é possível levantar a hipótese – a ser melhor sustentada – de que 

talvez houvesse entre alguns setores populares a percepção de que as FA oferecessem 

caminhos para instrução e até para a ascensão social. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

06/05/1987, página 169. 
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Não obstante, acompanhando o acelerado processo de modernização que a 

sociedade brasileira experimentava entre os anos setenta e oitenta, a maioria da população 

das duas capitais mais ricas do país concordava com o serviço militar feminino (62%). 

Os segmentos mais resistentes eram aqueles compostos por homens (40%), de classe C 

(40%), de nível primário (40%), mais idosos (41%) e residentes de São Paulo (41%). 

A discussão em torno do direito dos militares de votarem e de serem votados foi 

marcada pelo consenso de quase todos os membros da subcomissão. No entanto, embora 

fosse um tema de matéria ordinária, havia dúvidas quanto à forma de candidatura dos 

militares. A formulação do general Osvaldo Pereira Gomes permitiria a candidatura 

avulsa de militares, uma vez que os militares recusavam a possibilidade de filiação prévia, 

temendo uma possível partidarização dos quadros militares. Para evitar essa 

possibilidade, José Genoíno sugeriu que o militar que fosse se filiar a algum partido para 

se candidatar, ficasse de licença, passando para a reserva se eleito. Em outras palavras, o 

deputado conciliou as convenções partidárias de filiação, com o prazo de licença para 

candidatura. Além disso, Iram Saraiva complementou com o direito de retorno caso o 

militar não fosse eleito. Embora fossem rivais políticos, as propostas dos dois 

parlamentares foram bem recebidas pelos alto-oficiais, cuja única exigência era manter o 

candidato filiado a algum partido fora dos quartéis. Denunciada por alguns cientistas 

políticos e segmentos da esquerda, a “candidatura avulsa” não era exatamente uma 

demanda dos militares, mas uma brecha do artigo que sugeriam. Fundamentalmente, não 

era uma questão de seu interesse, sendo, por isso, resolvida entre constituintes mais 

progressistas (um filiado ao PT e ex-guerrilheiro) e os alto-oficiais. Vale constar que, o 

antigo aliado do regime militar, Ricardo Fiúza, concordou com José Genoíno, registrando 

como inadequada a solução da candidatura avulsa. 

Finalmente, o Ministério da Defesa que foi criticado pelos alto-oficiais não 

possuía apoio expressivo na subcomissão. Mesmo estando entre os poucos favoráveis à 

criação desse ministério, José Genoíno fez uma longa exposição retomando o tema. O 

parlamentar resgatou o conceito de Clausewitz, sugerindo que as tomadas de decisão 

deveriam ser exclusivamente políticas, enquanto os militares estariam restritos apenas 

execução à execução de ordens. Diante da grande presença militar no governo, com três 

ministérios exclusivamente militares e três com status ministerial (EMFA, Gabinete 

Militar e SNI), o constituinte questionou se a interferência militar no governo não estaria 

institucionalizada. O almirante Tasso Vasques de Aquino, por sua vez, pontuou que na 

história comandos militares muito centralizados ao longo de conflitos militares resultaram 
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em derrotas. Para ele, era fundamental a consulta “técnica” dos militares antes das 

tomadas de decisão, como uma forma de assessoria militar. Além disso, ele novamente 

enfatizou que não seria com a criação do Ministério da Defesa que se daria o fim das 

intervenções militares. 

Vale ressaltar que todas as colocações críticas à criação do Ministério da Defesa 

promovidas pelos representantes do EMFA foram objetivas, sob um tom técnico, sem 

elaborações polêmicas. Diferente de alguns constituintes, Raimundo Lira associou a 

proposta do ministério ao “ressentimento” ou “preconceito” dos anos autoritários e, por 

isso, em nome da conciliação e apaziguamento, o senador apelou para o esquecimento: 

(...) faço um apelo a todos os companheiros Constituintes, que devemos 

analisar o problema das Forças Armadas sem preconceito. Não interessa o que 

aconteceu nos últimos 21 anos, não interessa se houve ou não intervenção 

militar.428 

Parlamentares moderados e conservadores constantemente denunciavam o 

“preconceito”, o “ressentimento”, ou a “fobia militarista” das propostas do campo da 

esquerda ou de alas progressistas que pretendiam aprofundar a subordinação militar429. 

Dessa forma, artigos propostos pela esquerda – a exemplo da pretensão de se eliminar a 

destinação constitucional militar de ação interna – ou pela CPEC – tais como a 

desmilitarização das polícias, maior controle civil sobre as FA (conforme os artigos 413 

e 414) e a criação do Ministério da Defesa – eram vistos como fórmulas “radicais”, 

passíveis de romper o “acordo” de democratização e que poderiam levar a um novo clico 

autoritário promovido pelos militares. Qualquer dispositivo constitucional que não 

estivesse conforme os acordos promovidos entre elites políticas e a cúpula militar 

quebraria esse tabu político que embasava a memória liberal hegemônica 

(NAPOLITANO, 2015, p. 24). Em outras palavras, qualquer dissenso produzido no jogo 

Constituinte levaria à execução da espada de Dâmocles. Para tanto, as propostas militares, 

quando em comum acordo com as ditas elites políticas, seriam as prerrogativas 

constitucionais “isentas”, “técnicas” ou “ajustadas”. 

No campo militar, em um tom muito mais amistoso, o almirante Tasso Vasques 

de Aquino retribuía o aceno conciliatório dos parlamentares, principalmente de 

Raimundo Lira. No final da sessão, ao rebater novamente a criação do Ministério da 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

06/05/1987, página 164. 
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 Vale pontuar que não eram apenas propostas de segmentos políticos da esquerda ou progressistas que 

recebiam essas pechas. Alguns do campo conservador também eram rotulados, como o delegado Cyro Vidal 

e Romeu Tuma, por também serem defensores da unificação das polícias e de sua desmilitarização. 
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Defesa, o alto-oficial insistia que as FA estavam inseridas dentro do Estado, prontas para 

ação caso as instituições falhassem, assim que convocados. Esse posicionamento não 

diferenciava muito da reivindicação do campo liberal e moderado, que não discordava da 

ação militar interna, desde que convocada pelos poderes civis e preservando as 

instituições: 

A nós, o Estado nos dá o dever de defender a Nação, e nos casos de caos, 

devidamente determinados em lei, em que os fatores políticos e de polícia 

sejam insuficientes, o Estado não pode assistir passivamente a desagregação 

da nação430. 

Enquanto representante do EMFA, o almirante já deixava sugestivo aos 

parlamentares o movimento institucional de reformulação do papel constitucional das FA. 

Conforme as sessões anteriores, era consenso na subcomissão a definição do papel militar 

conforme exposto por Tasso Vasques de Aquino. Os acordos já eram ensaiados, enquanto 

as alternativas que aprofundavam a subordinação militar eram recusadas. Os militares 

não recorreram a nenhuma formulação da DSN, pavimentando o caminho do diálogo com 

os constituintes. Não por acaso, perto de encerrar a sessão, o almirante terminaria sua fala 

sob aplausos dos constituintes: 

(...) tenho certeza de que tudo que foi dito hoje, porque todos somos homens 

de bem, provará uma influência recíproca – V. Exª estarão com a 

responsabilidade de escrever esta Constituição, que é a esperança e o futuro da 

nossa Nação. Tenho certeza de que desse agradável convívio que tivemos, 

certamente alguma coisa do que dissemos, com nossa convicção profunda, V. 

Ex.ª, na hora em que se sentarem para escrever a Lei Magna deste País, darão 

benefício de acreditar em nossa sinceridade431. 

Terminadas as audiências públicas, os parlamentares encaminharam os trabalhos 

para a apresentação das emendas e do parecer prévio do relator, seguido finalmente pela 

votação dos destaques ao anteprojeto. 

4.2. Da Força do Argumento para o Argumento da Força: até onde vão a persuasão, 

o diálogo e a acomodação 

Neste tópico, em um primeiro momento, buscamos compreender como os 

constituintes da subcomissão se alinharam após as exposições dos convidados. O objetivo 

é entender como foi possível o estabelecimento de diálogos entre os constituintes de 

diferentes espectros políticos. Em seguida, analisamos as votações e a tramitação dos 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

06/05/1987, página 167. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

06/05/1987, página 167. 
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dispositivos constitucionais de interesse militar, principalmente, os assuntos que mais 

geraram discussões: a destinação das FA e a subordinação militar. Além destes, em menor 

escala, constitui nosso interesse as discussões em torno das salvaguardas de Estado, da 

não criação do Ministério da Defesa, do serviço militar obrigatório e dos direitos políticos 

dos militares – pontualmente podem aparecer outros temas que estejam indiretamente 

correlacionados. Com base nisso, procuramos compreender os esforços conciliatórios e 

de acomodação para aprovação dessas prerrogativas. Para tanto, além de abordarmos os 

debates e as votações da subcomissão, acompanhamos o prosseguimento desses 

dispositivos na Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das 

Instituições432 e finalmente na Comissão de Sistematização. 

As sessões reservadas para apresentação das primeiras emendas e do parecer 

prévio do relator revelam muito dos posicionamentos dos parlamentares, que até agora 

emitiam suas opiniões apenas nos momentos dos debates. Nesse contexto, começaram a 

ganhar corpo as principais teses que orientaram as votações, o que não necessariamente 

correspondia automaticamente às proposições das FA, ou dos anteprojetos formulados 

pela CPEC ou pelo jurista Fábio Konder Comparato. Fundamentalmente, nesta etapa é 

possível compreender de que forma foi possível estabelecer os diálogos entre 

parlamentares de diferentes vertentes políticas, sobretudo a partir do momento em que 

pontos de convergência viabilizavam prerrogativas constitucionais mescladas ou capazes 

de acomodar diferenças. Dessa forma, em que pesem as poucas alterações aprovadas no 

relatório final apresentado por Ricardo Fiúza, essa etapa foi acompanhada por embates 

entre os constituintes.  

Antes mesmo de apresentar seu parecer, Ricardo Fiúza criticou um “vazamento” 

da prerrogativa constitucional que definia o papel das FA à imprensa, promovido 

supostamente por José Genoíno. Segundo ele, em um programa de televisão o constituinte 

o teria “atacado pessoalmente” ao ter afirmado que seu parecer contemplava integramente 

as sugestões trazidas pelo livro disponibilizado pelo CCOMSEX. Junto a isso, o relator 

manifestava sua irritação sobre a pecha de “militarista” que teria recebido de alguns 

veículos de comunicação. Dessa forma, procurou desvincular sua passagem de apoio ao 

 
432

 Por uma questão de economia textual, empregamos simplesmente a expressão “comissão de Garantia 

das Instituições” quando referimos a Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das 

Instituições. 
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regime militar, pontuando que participou da fundação do “Grupo Renovador da Arena 

contra todos os atos de exceção”433. 

Embora a proposta do relator de fato reproduzisse a fórmula apresentada pelo 

Exército, ele insistiu que seu parecer acompanhava a unanimidade da subcomissão em 

manter o papel das FA na defesa interna. Ainda, segundo ele, a única emenda dissonante 

seria do deputado José Genoíno, quem, supostamente, entendia que o Estado deveria estar 

“desprotegido” de grupos minoritários:  

Eu poderia gerar um texto que arrancaria aplausos dele e de sua Bancada, um 

texto que dissesse claramente que o estado devia abrir mão de todos os seus 

mecanismos de defesa democrática, o Estado deve ficar absolutamente aberto 

às investidas de grupos de minoritários, organizadamente grupos que querem 

fazer crer à Nação serem o repositório da verdade universal e o detentor da 

única verdade neste País434. 

Por sua vez, José Genoíno pontuou que o parecer apenas incorporava propostas 

coercitivas do Estado, ignorando o seu aspecto hegemônico e político. Em que pesem 

suas táticas de denúncia contra o conservadorismo do parecer, seu isolamento na 

subcomissão parecia se confirmar – parcialmente – conforme as provocações do relator. 

A maioria dos parlamentares concordava que o Estado deveria possuir instrumentos 

repressivos, inclusive com o emprego das FA. No entanto, não havia consenso quanto ao 

conteúdo e à forma desses instrumentos repressivos, assim como também oscilavam as 

críticas em torno das fórmulas da DSN e do suposto poder do CSN. Nesse sentido, havia 

pelo menos três posições mais ou menos definidas entre os constituintes. 

O primeiro “grupo” era composto por aqueles parlamentares do campo mais 

conservador435. Eles entendiam que o conceito de “segurança nacional” formulado pela 

DSN436 e instituições como o CSN foram deturpados ao longo do regime militar, em 

função das circunstâncias “conjunturais” de combate às guerrilhas. Para tanto, seria 

necessário que a Constituinte “corrigisse” essas disfunções institucionais, a partir de uma 

devida tipificação normativa que inviabilizasse interpretações casuísticas. Em grande 

parte, de forma não muito coesa, estes constituintes acompanhavam as proposições das 

FA, principalmente no que tange ao princípio de “subordinação militar” ao poder civil: 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

18/05/1987, p. 183. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

18/05/1987, p. 183. 
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 Alguns ex-signatários do regime militar, como Ricardo Fiúza e Ricardo Izar, outros defensores até 

última hora como Ottomar Pinto. Vale dizer que havia simpatizantes e herdeiros políticos nesse grupo como 

Sadie Hauache. 
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 Assim como a lei que modelou a LSN de 1983. 
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reduzida e simplificada a uma obediência incondicional à autoridade do Presidente da 

República. Nesse sentido, defendiam a manutenção do CSN, dos ministérios militares e, 

principalmente, a destinação constitucional das FA que viabilizasse a ação interna sob a 

convocação presidencial, a partir da “justificativa” genérica de “garantia da lei e da 

ordem”. 

Ottomar Pinto foi o mais aguerrido defensor das propostas militares entre os 

parlamentares do espectro político mais conservador. Em determinadas circunstâncias, o 

constituinte ia para além das próprias proposições militares, ao rebater as reivindicações 

dos seus colegas e convidados sobre uma prerrogativa constitucional que garantisse uma 

maior subordinação militar ao poder civil. Entre suas argumentações para defender a 

autonomia militar, era constantemente levantado o exemplo de que na Alemanha, Hitler, 

ao chegar no poder, teria desmoralizado o Exército e os chefes militares para então “poder 

levar o país entrar na aventura da guerra”. Durante o debate com os generais dissidentes 

– Euler Bentes Monteiro e Andrada Serpa – o parlamentar não deixou de fazer outras 

associações do tipo com a Itália fascista e Portugal de Salazar, onde supostamente as FA 

não puderam atender ao chamado do “povo”, quando houve “conflito entre os poderes 

constituídos, no caso de divórcio entre expectativa da sociedade nacional e as instituições 

dos detentores dos poderes constituídos”. Segundo ele, algo parecido não teria ocorrido 

no Brasil entre 1963 e 1964, em função da autonomia das FA que puderam atender ao 

“chamado” do “povo”: 

(...) povo nas ruas, uma insatisfação generalizada, a vontade nacional – que foi 

dito aqui que é bastante firme – apontava a sua desaprovação àquele estado de 

coisas. As Forças Armadas ficaram nos quarteis e só em última instância é que 

houve aquele movimento que depois, infelizmente, se prolongou além do que 

costumeiramente ocorria437. 

 A tese do “poder moderador” isentava as responsabilidades golpistas dos 

militares, assim como também forjava uma “legitimidade” com base em um suposto 

“clamor” popular. Fundamentalmente, sua construção apontava para a manutenção da 

autonomia militar, uma vez que a sociedade brasileira requeria intervenções militares para 

solucionar suas crises políticas, decorrentes das debilidades das instituições e dos 

partidos. 

Com base nas fontes levantadas, é possível levantar a hipótese de que havia uma 

organização frágil e não muito coesa desses parlamentares para defender as proposições 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

30/04/1987, p. 141. 
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castrenses. Embora existisse concordância em torno das demandas castrenses, em alguns 

casos, em função da aproximação histórica com os setores militares, não havia um 

alinhamento automático desses parlamentares conservadores. Ricardo Fiúza era contrário 

à candidatura avulsa de militares, assim como também não deixou de expressar críticas à 

LSN, ao CSN e ao SNI. Além disso, atendendo a demandas de grupos religiosos, em seu 

relatório o parlamentar “criou” uma alternativa para o serviço militar obrigatório daqueles 

que alegassem “imperativo de consciência”. Dessa forma, em tempos de paz, esses 

indivíduos poderiam assumir atividades “alternativas” designadas pelas FA, como 

atendimento hospitalar, serviço mecânico, entre outros438.  

O segundo campo, mais complexo e heterogêneo, formado entre moderados e 

progressistas, compreendia que o regime militar havia produzido “disfunções” 

institucionais, inchando os poderes do Executivo e militarizando o Estado. Dessa forma, 

o SNI e o CSN, entre outras instituições ligadas à ditadura, seriam aberrações 

institucionais, marcadas por um militarismo que violava os direitos individuais, sejam 

eles a representatividade ou a liberdade. Embora fossem críticos mais assertivos da DSN, 

oscilavam entre uma rejeição total da doutrina, ou de que ela havia sido “deformada”. Em 

determinados pontos, a linha de divisão entre o campo conservador e o “moderado” era 

muito tênue, o que contribuía para o estabelecimento de diálogos e negociações. 

Fundamentalmente, o que mais distanciava estes parlamentares do espectro conservador 

eram as reivindicações pela atribuição de poderes mais expressivos ao Legislativo e ao 

Judiciário para execução dos instrumentos de defesa, assim como também um maior 

controle do poder civil sobre as FA. Não menos importante, entendiam ser urgente uma 

desmilitarização significativa do corpo do Estado439, não que isso significasse uma 

exclusão total dos militares da esfera do poder político – conforme a subordinação militar 

defendida pelo coronel Cavagnari. 

No entanto, dentro desse campo, havia grande diversidade de como poderiam ser 

normatizadas essas projeções. Alguns consideravam que todo o aparato repressivo 

autoritário deveria ser substituído por outros mecanismos de defesa, principalmente 

conforme as formulações da CPEC, mas estavam dispostos à conciliação. Outros 
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 Diz o parecer do relator: Artigo 14, §1º: Às Forças Armadas, compete, na forma da lei, atribuir serviço 

alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência para eximirem-

se de atividades de caráter essencialmente militar. Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do 

Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 22/05/1987, p 201. Com algumas modificações, o dispositivo foi 

promulgado na Constituição de 1988, conforme artigo 143, §1º. 
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 Como a restrição da competência da Justiça Militar para apurar apenas casos que envolvam militares 

e/ou crimes militares. 
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oscilavam entre propostas mais conservadoras como a manutenção dos ministérios 

militares e das polícias militares, mas também exigiam uma reforma do CSN, com a 

integração de membros do Legislativo, assim como uma tipificação menos abrangente da 

LSN na Constituição, como era o caso de Arnaldo Martins440. Nesse sentido, eram 

constituintes que não estavam alinhados diretamente com demandas militares, ainda que 

houvesse algumas concordâncias e disposições para negociar. Talvez o mais expressivo 

desse campo moderado fosse o próprio presidente da subcomissão, que concordava com 

a existência de um órgão de “assessoria” presidencial como o CSN, mas que em um 

regime democrático deveria prevalecer a supremacia das instituições representativas, 

principalmente o Congresso Nacional:  

Todos sabemos que, com o advento da Nova República, um desejo da 

sociedade brasileira, é claro não ser possível manter determinados 

instrumentos que serviram, ao longo desses anos, de autoritarismo, aos 

diferentes governos. O Conselho de Segurança Nacional é uma instituição que, 

com este ou com outro nome, deve ser mantida para formular a política que 

qualificaremos, aqui, do mais alto nível possível. Mas, evidentemente, a 

proposta acima é do Congresso Nacional, no regime democrático441. 

Havia ampla margem de diálogo e negociação entre esses “moderados” com os 

militares e aqueles parlamentares de espectro mais conservador, por duas razões. Em 

primeiro lugar, essas pontes eram possíveis de serem estabelecidas em função do tom 

conciliador do processo de democratização (NAPOLITANO, 2015). Aqueles setores 

liberais, alguns antigos signatários do regime, temiam um possível retrocesso autoritário 

como consequência de discordâncias produzidas na Constituinte. Em segundo lugar, em 

que pesem as diferentes motivações e teses levantadas para defender determinadas 

posições sobre temas estratégicos ou de defesa, havia pontos de convergência entre os 

imaginários políticos dos dois espectros políticos. As pautas e críticas não eram tão 

conflitantes entre si, além disso muitas eram genéricas, fáceis de acomodar diferentes 

orientações, como foram os casos: do consenso de que o regime autoritário havia 

produzido “deformidades” ou “disfunções” institucionais e normativas; da necessidade 

de “salvaguardas” de Estado, tais como Estado de Sítio; da concordância na previsão legal 

que permitia ações militares dentro do território nacional – seja para proteger os poderes 

constitucionais de alguma “crise” institucional, hipótese genericamente levantada, até 

 
440

 Para as votações do deputado ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade 

e de sua Segurança, 23/05/1987. 
441

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

30/04/1987, página 124. Vale ressaltar que muitos constituintes consideravam as propostas previstas pela 

CPEC como uma troca de “roupagem” dos dispositivos. 
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concepções amplas para a “garantia lei e a ordem”; do consenso de que a subordinação 

militar se devia ao poder de convocação das FA pelo poder civil; da manutenção dos 

ministérios militares; da concordância sobre a presença militar no poder político, para 

“assessorar” as tomadas de decisões – seja pela concordância com o corporativismo 

militar, seja pela percepção de que seria necessária a presença de “técnicos” da área”; da 

concordância na manutenção do aspecto militarizado, armado e ostensivo das polícias 

militares; sem mencionar o consenso em torno do serviço militar obrigatório. Em suma, 

no que tange a temas de segurança e defesa de Estado e da sociedade, a linha de divisão 

entre os dois campos era muito tênue, sendo possível a transição dos parlamentares na 

defesa de propostas do Anteprojeto da CPEC ou das proposições militares. Em alguns 

casos, em função de alguns pontos genéricos e ambíguos, os dispositivos propostos foram 

mesclados e acomodados. 

Os militares dirigiram sua força do argumento para convencer esses parlamentares 

moderados, diante da aflição de que esses pudessem ser cooptados pelos campos 

progressistas e de esquerda. Por meio do lobby militar, seus esforços de persuasão durante 

os trabalhos da subcomissão consistiram no acompanhamento das sessões, na apuração 

das críticas levantadas pelos constituintes e pelos convidados, assim como no contato 

com seus aliados na subcomissão para formulação de estratégias. Não por acaso, após o 

relativo fracasso da exposição dos professores esguenianos, seguido pela desastrosa 

exposição do coronel Luiz Antônio Mendes Ribeiro em defesa do CSN, as instituições 

militares encaminharam seus representantes somente na penúltima sessão, aproveitando 

certa margem de vantagem sobre os rivais. 

Diante da apuração das audiências públicas, é possível verificar também que o 

lobby militar possuía limites no seu trabalho de persuasão. Houve esforços para a 

“contenção” dos danos, uma vez que era consenso entre os parlamentares moderados as 

críticas em torno do CSN e da DSN. Na penúltima audiência pública, não houve menções 

diretas ao conceito de segurança nacional, muito menos referências a órgãos de assessoria 

militar ao presidente. Em certa medida, ou os militares renunciaram a essas demandas, 

ou, de alguma forma, estavam convencidos de que esses dispositivos poderiam ser 

aprovados. Além disso, contraditoriamente, os esforços castrenses recaíram, sobretudo, 

na defesa da manutenção dos ministérios militares, posição que era de comum acordo 

entre os constituintes. Da mesma forma, na mesma sessão pouco foi defendida a posição 

militar a respeito da destinação constitucional das FA, cujas atribuições de poder 

convocatório e as ambiguidades que a expressão “garantia da lei e da ordem” carregava, 
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sendo notório que esse assunto despertava divergências entre os parlamentares. Nesse 

ponto em particular, veremos adiante que essas divergências se reproduziram no 

momento das votações.     

Não menos importante, havia aqueles parlamentares do campo da esquerda e 

progressistas mais intransigentes que, de uma forma geral, demandavam uma 

subordinação militar ao poder civil mais concreta. Esses constituintes seguiam as 

propostas formuladas pelo NEE-UNICAMP, reivindicando a criação do Ministério da 

Defesa, como uma forma institucional capaz de afastar os militares das decisões políticas. 

Além disso, alguns acompanhavam também os artigos 413 e 414 do Anteprojeto 

elaborado pela CPEC que não só incluíam outros poderes para a convocação das FA, 

como também, para alguns, restringia de forma considerável o emprego da força militar 

internamente. 

No entanto, esse campo também apresentava suas clivagens, principalmente nas 

discordâncias em torno das propostas da CPEC. Os parlamentares ligados ao PT, entre 

eles José Genoíno, acompanhavam a tese de Fábio Konder Comparato442 que excluía 

definitivamente o papel das FA na defesa das instituições públicas, “como se elas fossem 

uma espécie de poder moderador fardado”. No entendimento do jurista, era mais 

adequado ao sistema político democrático, uma destinação constitucional para as FA 

voltada exclusivamente para a defesa contra inimigos externos. Além disso, efetivando o 

modelo de subordinação militar que exclui a presença militar do poder político, “o 

anteprojeto considerava crime a desobediência militar, por militar, de ordem emanada do 

Presidente da República ou de Ministro de Estado, ou pronunciamento público sobre a 

vida política e as instituições do país” (COMPARATO, 1986, p. 52)443. O anteprojeto 

formulado pelo jurista também previa a desmilitarização das polícias, o serviço militar 

facultativo e inelegibilidade absoluta dos militares. 

Apesar dos anteprojetos que serviam de base para os constituintes do campo mais 

progressista, havia alguns que ainda assim defendiam outras proposições, que poderiam 

 
442

 A direção nacional do PT solicitou ao jurista a formulação de um Anteprojeto de Constituição que 

servisse de base às discussões no processo constituinte (COMPARATO, 1986).  
443

 Artigo 188: As Forças Armadas são instituições nacionais, organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, dentro dos limites da lei, para a defesa da nação contra o inimigo externo. 

§1º Na regulação legal da estrutura das Forças Armadas caberão exclusivamente ao Presidente da 

República, como seu comandante supremo, a nomeação e a promoção dos oficiais de todas as Armas. 

§2º Constituirá crime, definido em lei, desobedecer ao militar a ordem emanada do Presidente da República 

ou do Ministro de Estado, ou fazer pronunciamento público sobre a vida política e as instituições do País 

(COMPARATO, 1987, p. 131). 
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“convergir” com o campo conservador. O serviço militar facultativo não era um consenso 

nesse campo, pois alguns parlamentares viam no serviço militar obrigatório a 

oportunidade de as instituições armadas oferecerem assistência social, como foi o caso de 

Lysâneas Maciel. Outros cogitavam a extensão do serviço obrigatório para mulheres, 

como Haroldo Lima. Além disso, alguns parlamentares desse campo, como José Genoíno, 

assumiam posições estratégicas sabendo que diante da unanimidade da subcomissão, as 

proposições de seu interesse ou previstas pelos anteprojetos supramencionados 

dificilmente seriam aprovadas. Foi o caso da pontuação de José Genoíno para um controle 

mais efetivo das polícias militares, embora tenha se posicionado contra a desmilitarização 

delas444. Vale pontuar também, que o mesmo constituinte constatou problemas no 

dispositivo sobre a destinação constitucional das FA no parecer prévio do relator, que 

ainda incorporava o princípio de “obediência militar condicional”, ao empregar a 

formulação “dentro dos limites da lei”. Da mesma forma, outro problema levantado pelo 

constituinte foi o texto referente à criação do CSN, que obrigava a consulta do presidente 

a este órgão, instituindo assim um “quarto poder”, nas palavras do deputado. Apesar das 

escaramuças ocorridas na mesma sessão, o relator acatou as sugestões445. 

Novamente, havia certa tenuidade entre este campo e o moderado, onde 

parlamentares liberais, como Carlos Benevides, transitavam entre a defesa da manutenção 

dos ministérios militares, mas eram avessos ao serviço militar obrigatório. Não obstante, 

vale ressaltar que essa projeção de três campos na subcomissão não deve ocultar as 

especificidades dos constituintes. Por vezes, em que pesem as convergências das 

propostas, era comum motivações e/ou teses diversas para a defesa de determinadas 

pautas a temas relacionados à segurança e defesa do Estado e da sociedade. 

4.2.1. Votação e tramitação das prerrogativas constitucionais 

O relatório final apresentado por Ricardo Fiúza não incorporava automaticamente 

todas as reivindicações castrenses, ainda que tivessem um conteúdo relativamente 

conservador. O parlamentar não considerou as sugestões dos professores da ESG para as 

cinco medidas gradativas para defesa do Estado e incorporou as formulações do 

 
444

 “Quero deixar bem claro que eu não concordo com a opinião de extinção da Polícia Militar. Eu concordo 

com a existência das Polícias Militares. O problema é a destinação delas, de autonomia em relação a esta 

ação de segurança pública e de defesa da sociedade, no sentido de defesa pública, da defesa civil”.  Ver: 

Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 29/04/1987, 

página 113. 
445

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

18/05/1987, página 187. 
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Anteprojeto da CPEC. Dessa forma, seu parecer previa o Estado de Defesa e o Estádio de 

Sítio, no entanto, foi retirado o poder de convocação pelo Congresso Nacional, ficando 

restrito apenas ao referendo e à fiscalização. Foi preservado também no anteprojeto uma 

seção exclusiva sobre Segurança Nacional, assim como também o CSN enquanto órgão 

de assessoria. Na seção sobre as FA, basicamente o relator reproduziu as demandas das 

instituições militares, mantendo a autoridade suprema ao presidente, mas retirando o 

dispositivo condicional de obediência. Além disso, também foi preservada a expressão 

“garantia da lei e da ordem”, que viabilizava amplo emprego das forças militares, 

conforme a convocação presidencial446. Não menos importante foram inclusos o serviço 

militar obrigatório, permitindo serviços “alternativos” em casos de paz e os direitos 

políticos plenos aos oficiais e suboficiais profissionais – conscritos estavam excluídos.  

No tocante às polícias, o parlamentar procurou inovar. Mudou os nomes das 

polícias militares e polícias civis para respectivamente Forças Policiais e Polícias 

Judiciárias, sendo que as primeiras ainda continuavam com seu aspecto ostensivo, 

militarizado e forças de reserva do Exército. Além disso, procurou tipificar as funções 

das polícias, com objetivo de pacificar as disputas corporativistas. 

Para a votação do substitutivo do relator, José Genoíno apresentou as razões para 

ser rejeitado. Segundo ele, o substitutivo apresentava avanços, principalmente em razão 

da redução do CSN enquanto órgão de assessoria presidencial, assim como também foi 

retirado o princípio de obediência condicional ao Presidente da República. No entanto, o 

substitutivo apresentava problemas em função da sua essência coercitiva. Dessa forma, 

no que tange às medidas de defesa de Estado, não havia definição clara sobre as condições 

para decretação de Estado de Defesa e Estado de Sítio, o que dava margem para 

subjetividade muito grande. O substitutivo ainda incorporava a concepção de segurança 

nacional, conforme as constituições de 1967 e 1969, dando margem para interpretações 

autoritárias. Principalmente, no que interessa a este trabalho, o constituinte considerava 

que a destinação das FA era muito abrangente por empregar a expressão “manter as 

atribuições de poderes constitucionais da lei e da ordem”, criando na prática um poder do 

 
446

 Artigo 12: As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade 

suprema do Presidente da República. 

Artigo 13: As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria e à garantia e à garantia dos Poderes 

constitucionais, de lei e ordem. 

Parágrafo único: Cabe ao Presidente da República a direção de política de guerra e a escolha dos 

comandantes-chefes. 
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Estado sobre os demais órgãos públicos. O constituinte retomou o argumento para a 

necessidade de subordinação militar concreta, defendendo as propostas da CPEC: 

Aqui não defendo simplesmente a questão de o Estado não ter nenhum 

mecanismo de defesa (...) Ao se colocar “da lei e da ordem”, como foi, 

inclusive, posto aqui por alguns conferencistas, e cito a audiência pública que 

tivemos com o General Euler Bentes, disse que exatamente esta expressão “a 

lei e a ordem” foi, em muitos momentos, o argumento legal para que a 

intervenção militar fosse, inclusive, entendida como algo normal e legal dentro 

da Constituição, sem ruptura. 

A formulação da Comissão Afonso Arinos poderia resolver esse problema (...) 

que diz “Defender os poderes constitucionais convocados por esses”. Ai sim, 

estabeleceria uma relação do poder político das instituições sobre o poder 

militar, porque sabemos que o poder militar tem uma particularidade muito 

simples, que muitas vezes até independente da vontade das pessoas. O poder 

militar e o monopólio da força física não podem estar acima do monopólio 

político no exercício da hegemonia447.   

Por sua vez, Ricardo Fiúza defendeu seu substitutivo sustentando que atribuiu 

maiores poderes ao Congresso Nacional, no que tange à fiscalização sobre o poder 

Executivo quando convocado o Estado de Defesa ou de Sítio. No que se refere às FA, a 

autoridade suprema do presidente se devia ao fato dessas instituições fazerem parte do 

Poder Executivo, logo, conforme o princípio do equilíbrio dos três poderes, este estaria 

sujeito à fiscalização do Legislativo. Além disso, o relator defendeu a expressão “lei e 

ordem” por supostamente ser restritiva – sem explicar como – e que em função da 

preservação do equilíbrio institucional, da manutenção da “equipotência”, não existiria 

um “superpoder” dentro do Estado. Finalmente, no que diz respeito ao conceito de 

segurança nacional, o parlamentar resgatou a tese da “deformação conjuntural” da DSN 

por uma legislação autoritária, que distorceu seu “fundamento democrático” que garantia 

a defesa da liberdade pelo Estado448. 

O relator afirmou que recebeu três assessores das FA, considerando que tal 

iniciativa seria positiva por estas reconhecerem os canais legítimos do exercício político. 

Como não poderia faltar, Ricardo Fiúza se apresentou como conciliador, considerando 

que procurou ouvir todas as partes envolvidas na matéria da subcomissão, abandonando 

o suposto “revanchismo” e os “maniqueísmos”. 

O relatório foi aprovado por ampla maioria dos votos: 18 favoráveis, apenas dois 

contrários. Vale pontuar que deputados alinhados às formulações da CPEC, críticos das 

proposições dos militares e da DSN, votaram favoravelmente à aprovação do substitutivo. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 207. 
448

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 207. 
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Apenas Lyzâneas Maciel (PDT-RJ) e José Genoíno votaram contra. No entanto, isso não 

significava que havia um consenso majoritário em torno do substitutivo, mas que, para 

muitos, em função dos prazos limitados, era mais procedente aprovar o substitutivo e 

tentar alterá-lo por meio da votação dos destaques. Além disso, havia consenso em torno 

de alguns dispositivos, sendo que as discordâncias se davam dentro de algumas 

especificidades. 

Foi o caso do amplo consenso em torno das prerrogativas constitucionais que 

previam o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Esses dispositivos eram previstos pela 

CPEC e foram incluídos no substitutivo com algumas alterações. Exceto pelas críticas 

formuladas pelo deputado José Genoíno, principalmente no que tange às imprecisões 

sobre as circunstâncias em que poderiam ser decretadas estas medidas, a votação para 

supressão desses artigos foi amplamente rejeitada. Uma vez que estas medidas não 

dependiam da consulta ao CSN e estavam sob fiscalização do poder Legislativo, 

prevaleceu o consenso entre aqueles parlamentares conservadores e moderados – e até 

alguns do campo mais progressista. Conforme sustentava Roberto Brant, ávido crítico do 

regime militar e da DSN: 

Os aperfeiçoamentos que o Sr. Relator estabeleceu no substitutivo, inclusive 

excluindo a audiência prévia do Conselho de Segurança Nacional e colocando, 

ainda, a fiscalização do Poder Legislativo ao longo da vigência das medidas, 

tornam esse instrumento compatível com a liberdade e com a democracia449.  

No entanto, havia discordâncias quanto a alguns aspectos específicos dessas 

medidas. Lysâneas Maciel apresentou destaque que conferia maior poder de fiscalização 

sobre a integridade daqueles indivíduos presos durante o Estado de Defesa, cuja 

finalidade era exatamente dificultar atos de tortura450. Outro destaque foi apresentado pelo 

deputado José Genoíno, quem sugeriu a supressão do dispositivo que garantia a não 

revogação dos atos durante a vigência do Estado de Defesa, caso este fosse rejeitado pelo 

Congresso Nacional. Segundo o constituinte, na prática, esse dispositivo 

institucionalizava o AI-5, permitindo ao Estado que não reconhecesse qualquer uma das 

suas arbitrariedades451. Embora ambos os destaques fossem rejeitados, a margem de votos 

 
449

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 209. 
450

 Emenda nºB0157-4: (...) se não for legal, e verificará as condições físicas e mentais do preso ou detido, 

antes de encaminhá-lo à repartição policial ou militar competente. As autoridades encarregadas de cumprir 

o estado de defesa ficam civil e criminalmente responsáveis pelos abusos cometidos. Ver: Atas de 

Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 23/05/1987, página 210. 
451

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 210. 
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foi mais equilibrada, sendo no primeiro caso doze votos pela rejeição contra seis votos 

favoráveis, enquanto no segundo, contou com doze votos contrários frente a sete 

favoráveis. A introdução de vários destaques para votação fazia parte de uma estratégia 

dos parlamentares de esquerda ou progressistas para poder introduzir medidas que 

estavam alinhadas ou que contivessem dispositivos de caráter autoritário. Embora 

soubessem que dificilmente fossem aprovadas as suas propostas, esses parlamentares 

junto a outros constituintes da subcomissão, como Lídice da Mata (PCdoB-BA) e Haroldo 

Lima, exploravam as divisões entre os moderados, mesmo que suas emendas 

preservassem o corpo do substitutivo: 

Sr. Presidente, sinceramente, algumas emendas faço conscientemente de que 

não passarão. Os Srs. e as Srª Constituintes vão observar que faço emendas 

conscientemente, apelando a V.Ex.ª para que sejam aprovadas, porque 

considero que não se chocam, fundamentalmente, com a posição do 

Substitutivo, mesmo que eu discorde da posição do Substitutivo452. 

A rigor, as “salvaguardas” de Estado sofreram poucas modificações significativas 

pelas demais comissões. Foi preservada a exclusividade de decretação do poder 

presidencial do estado de defesa e do estado de sítio, ficando o Congresso Nacional 

restrito a referendá-los. Por outro lado, na Comissão de Sistematização, foi aprovada a 

emenda de José Genoíno que antes havia sido rejeitada pela subcomissão453. 

O relator manteve também em seu parecer uma Seção destinada à segurança 

nacional, corroborada pela ampla maioria dos constituintes que negaram emendas 

apresentadas pela oposição. A princípio prevaleceu a tese na subcomissão de que o regime 

militar “distorceu” o conceito de segurança nacional, embora mais adiante essa Seção 

tenha sido retirada. Além disso, apesar da sugestão para a manutenção do CSN, este órgão 

foi reduzido à assessoria presidencial, não sendo apresentados destaques na subcomissão. 

Não obstante, em função do enfraquecimento do CSN, o relator da Comissão de 

Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, Prisco Vianna, propôs a 

criação do Conselho Constitucional, voltado para a consultoria política do presidente 

sobre assuntos relacionados à ordem interna. Segundo ele, enquanto o CSN estaria 

reduzido a um órgão de assessoria no âmbito do Poder Executivo, onde o presidente se 

reuniria apenas com seus ministros, o Conselho Constitucional seria um órgão de caráter 

consultivo que incluiria não só o presidente, o ministro da Justiça e um ministro 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 210. 
453

 Ver: Atas de Comissões – Comissão de Sistematização (suplemento C), 06/11/1987, página 11. 
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representante das FA, como também eram membros os presidentes das duas casas do 

Congresso Nacional454. 

A criação deste novo órgão de caráter consultivo ao presidente não foi muito bem 

recebida pelos constituintes. Em emenda proposta pelo deputado Paulo Ramos (PMDB-

RJ), era sugerida a supressão dos dispositivos que previam o CSN e o Conselho 

Constitucional. O destaque foi rejeitado por uma diferença de apenas dois votos: 25 

favoráveis à supressão, contra 27 votos pela rejeição. Esse precedente abriu margem para 

alternativas posteriormente na Comissão de Sistematização, onde as proposições do 

relator Prisco Vianna não vingaram455. 

No que toca às emendas estritamente relacionadas ao campo das FA, o serviço 

militar obrigatório, a extensão do direito do militar poder votar e em ser votado e a 

condição das Polícias Militares como forças auxiliares eram uma unanimidade tanto na 

subcomissão, quanto na Comissão de Garantia das Instituições e na Comissão de 

Sistematização. 

Apesar da manutenção das duas polícias – uma militar e outra civil –, alguns 

constituintes se mobilizaram para neutralizar as rivalidades entre elas456. Na compreensão 

destes, a origem desse conflito se devia às imprecisões na definição das atribuições 

constitucionais de cada força policial, portanto, uma tipificação legal mais precisa 

resolveria esses impasses. Os substitutivos dos relatores Ricardo Fiúza457 e Prisco Vianna 

acompanhavam esse raciocínio, assim como também, algumas poucas emendas 

encaminhadas por alguns constituintes. Entre elas, na Comissão de Sistematização, estava 

a proposta de autoria conjunta de Paulo Ramos, Hélio Rosas, José Maria Eymael, Ibsen 

Pinheiro e Siqueira Campos, que não só procurava tipificar as funções das forças policiais, 

como também sugeria a desvinculação destas das FA. Reformado da polícia militar do 

Rio de Janeiro, o deputado Paulo Ramos sustentava que uma vez aprovada a destinação 

constitucional das FA sobre a garantia da “lei e da ordem”, era necessário o 

estabelecimento da subordinação exclusiva da Polícia Militar ao governo do estado. Para 

 
454

 Ver: Atas de Comissões – Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, 

08/06/1987, página 42. 
455

 Lá foram criados o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, este último seguindo a 

sugestão da CPEC.  
456

 Como expressou o relator Ricardo Fiúza sobre as audiências públicas que contaram com a presença das 

corporações oficiais: “no fundo, a polícia militar queria acabar com a civil e a polícia civil com a militar”. 

Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 18/05/1987, 

página 190. 
457

 As proposições do relator Ricardo Fiúza em alterar o nome das polícias militares e civis não vingou na 

Comissão das Garantias de Estado. 
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ele, uma vez que a União possuía sua própria força militar para intervir dentro do território 

nacional, era necessário assegurar a autonomia de cada estado-membro da Federação, 

conforme o equilíbrio do princípio federativo 458. Entretanto, a condição das polícias 

militares enquanto forças auxiliares do Exército também era uma unanimidade entre os 

constituintes, logo, a emenda foi amplamente rejeitada por 59 votos contrários a 33 votos 

favoráveis459. 

No que toca à vinculação das Polícias Militares, não houve emendas protocoladas 

na subcomissão e na Comissão das Garantias de Estado. 

Durante as votações das emendas para o substitutivo de Ricardo Fiúza na 

subcomissão, Carlos Benevides chegou a apresentar destaque para a substituição do 

serviço militar obrigatório, pelo serviço militar facultativo. O relator resgatou os 

argumentos dos militares para manter sua posição: o serviço militar facultativo seria 

economicamente oneroso, criaria uma casta militar desassociada da sociedade e, 

principalmente, comprometeria o compromisso social “educativo”: 

Exército é uma função social extremamente importante no adestramento desses 

recrutas, mormente nas regiões Norte e Nordeste e nos Estados mais pobres, 

dando-lhes uma formação elementar de mecânicos, soldados; caldeireiros, 

eletricistas e cria certa disciplina de amor à Pátria460. 

Com base nos levantamentos dessa subcomissão, é possível constatar que o 

serviço militar obrigatório estava associado a um compromisso social e comunitário, 

principalmente ao cobrir as lacunas do poder público, ao oferecer oportunidade para a 

educação “moral” e “cívica”, como também no preparo profissionalizante de jovens de 

dezoito anos, sobretudo os mais pobres. A aparência das instituições armadas baseadas 

no princípio de disciplina e hierarquia eram reproduzidas por segmentos civis mais 

conservadores. Para estes, dentro de um imaginário conservador, esses valores eram 

modulares para constituição do indivíduo e, justamente, a suposta ausência deles 

significava “desvio” ou o envolvimento com o “crime”, como induzia Ricardo Izar no 

debate levantado acima. Apesar dessa concepção elitista do relator, que reproduzia 

também estereótipos sobre determinadas regiões do país, a compreensão do papel 

educativo do serviço militar obrigatório também era incorporada por segmentos políticos 

moderados e liberais. Não por acaso, a emenda do deputado Carlos Benevides foi 
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 Ver: Atas de Comissões – Comissão de Sistematização (suplemento C), 06/11/1987, página 33. 
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rejeitada por ampla maioria: 15 votos contrários e apenas dois favoráveis – um do próprio 

autor e outro de José Genoíno. 

O campo moderado e liberal também incorporava a acepção “educativa” do 

serviço militar obrigatório, no entanto, sob outra perspectiva. No imaginário liberal, o 

Estado poderia, por meio deste tempo de serviço obrigatório, contribuir para a 

alfabetização, como também oferecer outras formas de auxílio social e contribuições para 

o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, Arnaldo Martins sugeriu na subcomissão 

que as FA deveriam priorizar jovens analfabetos na seleção de conscritos. Conforme 

previa sua emenda: 

As Forças Armadas deverão conjugar as suas atividades nominais especificas 

com outras que visem o desenvolvimento nacional, principalmente através da 

realização de obras civis em proveito da comunidade, de ações cívico-sociais, 

de atividades inerentes à defesa civil, e da alfabetização e formação de mão-

de-obra especializada, durante o período da prestação do serviço militar 

obrigatório461. 

Essas representações do serviço militar obrigatório revelam em parte os papéis 

sociais atribuídos às FA, principalmente o Exército. A instituição recebia não só uma 

função voltada para a garantia da segurança e na defesa contra o inimigo – seja ele interno 

ou externo –, mas também era atribuída socialmente uma função para a contribuição no 

desenvolvimento nacional e na construção de uma sociedade mais justa e com menos 

pobreza. Tal idealização atribuía aos militares um papel ativo no cenário político e 

econômico nacional, o que explica parcialmente certa resistência de alguns constituintes 

para a criação do Ministério da Defesa – caso do próprio autor da emenda, Arnaldo 

Martins. 

A questão do serviço militar obrigatório ainda apareceria uma última vez na 

Comissão das Garantias Institucionais, por meio de destaque levantado pelo constituinte 

Iram Saraiva. Por meio dos próprios dados oferecidos pelo EMFA, o parlamentar 

sustentou que era possível a implementação do serviço militar facultativo empregando a 

estrutura dos tiros-de-guerra. Além disso, o serviço obrigatório de doze meses não era o 

suficiente para a formação de um soldado, sendo, para tanto, uma incoerência a 

manutenção de tal dispositivo. Em defesa do serviço militar obrigatório incorporado pelo 

relator Prisco Vianna, o constituinte Ronaldo Cezar Coelho reproduziu novamente o 

papel educativo e social, novamente empregando concepções elitistas: 

 Eu gostaria de salientar a importância, que não podemos desconhecer, na 

formação dos nossos princípios e das nossas convicções de cidadania, que 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 
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permite, ao invés de um exército profissional, termos uma massa de jovens 

num processo verdadeiro de educação que, no interior e nas fronteiras, chega 

a ser de educação básica, na maneira de alimentação, educação de princípios 

de higiene, inclusive que o serviço militar dá a todos os jovens conscritos462. 

Muito além de uma concepção pertencente às elites políticas, havia um certo 

consenso social em torno do serviço militar obrigatório, principalmente entre as classes 

mais empobrecidas e menos instruídas. Como nos dados levantados anteriormente, 

apenas os mais escolarizados, pertencentes a classes mais altas e com nível superior, havia 

uma preponderância – não muito alta – favorável ao serviço militar facultativo. Não havia, 

para tanto, uma base social significativa que corroborasse para a modificação do emprego 

do serviço militar obrigatório, uma vez que este era representado como uma oportunidade 

para preparo profissional e educativo. De certa forma, os princípios militares de 

hierarquia e disciplina repercutiam como uma condição básica na formação individual 

para alguns segmentos sociais expressivos, que, inclusive, poderiam ser encarnados por 

aqueles parlamentares conservadores. 

Mais do que o serviço militar obrigatório, a extensão dos direitos políticos a 

militares – oficiais e suboficiais – foi também uma matéria de unanimidade entre os 

constituintes. Houve uma pequena tentativa de ampliar esses direitos políticos para os 

conscritos. Novamente, na subcomissão, José Genoíno apresentou destaque nesse 

sentido, argumentando que além dos indivíduos serem obrigados a prestarem um serviço, 

perdiam o direito fundamental de poderem votar. Roberto Brant sinalizou ainda que a 

proibição do direito ao voto aos conscritos não impedia a politização das FA, caso 

contrário, seria necessário estender essa proibição também aos membros permanentes da 

instituição. Em oposição, Ricardo Fiuza resgatou os argumentos militares paternalistas, 

sustentando que esse direito politizaria os quartéis. Não menos importante, 

acompanhando o relator, Raimundo Lira levantou a hipótese de que esses conscritos, ao 

fiscalizarem as eleições, precisam estar alheios do processo político. A despeito das 

argumentações frágeis levantadas pelos defensores da proibição do voto, a emenda foi 

rejeitada, com onze votos contrários e cinco votos favoráveis. 

Houve um movimento relativamente expressivo de alguns parlamentares – entre 

moderados e progressistas – para ampliar os direitos de tutela sobre os suboficiais: 

tenentes, sargentos, cabos e soldados. Estes estavam excluídos do direito de manterem a 

sua patente assim que passados para a reserva. Dessa forma, Arnaldo Martins considerava 
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que havia uma discriminação ao serem apenas privilegiados os oficiais. O constituinte 

encaminhou o destaque duas vezes. Na subcomissão, o relator Ricardo Fiúza se eximiu 

de justificativa para manter a exclusão de direitos aos suboficiais e mesmo assim a 

modificação foi rejeitada por não ter atingido os 2/3 dos votos necessários para a votação. 

Foram nove votos a favor contra oito pela rejeição. A mesma situação ocorreu na 

Comissão das Garantias Institucionais, onde o relator Prisco Vianna se isentou em 

apresentar justificativas para defender seu parecer – deixando ao Plenário decidir. Posto 

em votação, novamente o destaque foi rejeitado por uma margem estreita. Foram 27 votos 

favoráveis e 19 contrários à emenda, desta vez restando apenas um voto para alcançar os 

2/3 necessários.  

Em que pese o precedente para viabilizar a aprovação da extensão da tutela militar 

aos suboficiais, o tema não foi retomado pela Comissão de Sistematização. Da mesma 

forma, o Plenário acabou por promulgar a exclusividade da tutela militar apenas para os 

oficiais militares, conforme previsto no artigo 42 §1º, da Constituição Federal de 1988463. 

Não menos importante, o silêncio dos relatores em torno do seu próprio parecer revela a 

pressão do lobby militar para promulgação das prerrogativas do seu interesse. Por outro 

lado, esse silêncio revela também os limites deste lobby, que não só foi capaz de 

apresentar justificativas ou argumentos para sua proposição, como também não conseguiu 

reunir uma margem confortável de constituintes para sua aprovação. Nesse sentido, é 

possível supor que não houve uma grande articulação parlamentar em torno dessa pauta, 

passando “despercebida” pelos constituintes, caso não tenha provocado alguma reação do 

lobby militar para garantir sua aprovação no Plenário464. 

4.2.2. Descobrindo os limites da negociação 

As discussões em torno da subordinação militar e a destinação constitucional das 

FA fizeram sombra sobre a extensão de direitos militares aos suboficiais, entre outros 
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 Artigo 42, § 1º As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em 

plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados das Forças Armadas, das polícias militares e dos 

corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, sendo-lhes privativos os 
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deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos 
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com os demais membros, o uso dos uniformes da Forças Armadas. 
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temas. Relacionado ao primeiro tema, o Ministério da Defesa para alguns constituintes 

seria uma forma institucional que garantiria uma efetiva subordinação militar ao poder 

civil. Para estes, isso só seria devidamente concretizado com o efetivo afastamento dos 

militares da esfera política. 

No entanto, em que pese o consenso em torno do controle civil sobre as 

instituições castrenses, havia forte resistência tanto das FA quanto de setores políticos 

para a criação do Ministério da Defesa. Embora a presença do lobby militar tenha sido 

fundamental para oferecer argumentos, articular alianças e compor estratégias e acordos, 

apenas seu esforço não explica a ampla adesão dos civis à manutenção dos ministérios 

militares. Como visto acima, segmentos liberais e conservadores estranhavam a ideia do 

comando político sem a presença militar no que tange a matérias de segurança e defesa, 

direção da guerra, assim como assuntos estratégicos e econômicos – entre outros. Eram 

temas onde os militares possuíam hegemonia – no que diz respeito ao reconhecimento 

social – consolidada desde a sua modernização promovida pelo Estado Novo. No lugar 

dos partidos políticos, das eleições e das assembleias, vistas como instituições 

desagregadoras e marcadas por interesses particulares, as tomadas de decisão deveriam 

ser feitas por aqueles “especialistas”, cujo interesse seria supostamente nacional. 

Conforme os posicionamentos dos constituintes levantados acima, o corporativismo 

castrense era naturalizado, uma vez que, enquanto “técnicos da área”, os militares 

apresentavam suas propostas com verniz tecnicista, sugerindo seu aspecto “verdadeiro” e 

“universal” o que, de certa forma, era incorporado e reproduzido pelos constituintes. Mais 

precisamente, não seriam proposições vinculadas à ditadura. 

O peso dos argumentos contrários à criação do Ministério da Defesa se devia em 

parte dessa aparência de “objetividade” das demandas militares. Como era possível se 

opor a algo dado como “técnico”? Como opinar frente a um “especialista”? Assim como 

o pensamento militar, o imaginário liberal e conservador brasileiro era avesso aos 

princípios de Clausewitz, autor clássico do liberalismo. O imaginário liberal conciliava o 

envolvimento político das FA, em razão do corporativismo enraizado no Brasil. Para 

tanto, não era considerado um problema institucional o envolvimento dos militares nas 

tomadas de decisão, pelo contrário era tido como algo natural, quando não necessário. 

Em função das especificidades do processo de modernização das FA brasileiras, sua 

politização só era vista como algo grave quando ocorria de baixo para cima. Como 

essência do corporativismo brasileiro, se as instituições armadas, a partir dos seus 
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representantes “legítimos”, participam dos processos políticos, respeitando as regras pré-

definidas, não havia “nada” de errado nisso.  

Com base nesses levantamentos, não surpreende a ampla rejeição dos 

constituintes na criação do Ministério da Defesa. Nas votações da subcomissão, a emenda 

de José Genoíno que previa a criação desta pasta foi rejeitada por maioria confortável: 

dezoito votos contra apenas dois – um do próprio autor, outro de Lysâneas Maciel465. 

Evidente que a pressão militar, seja por meio de lobbies ou ameaças, teve um papel 

importante para a rejeição do Ministério da Defesa, mas também não descartava a 

concordância de alguns segmentos civis. Frente a argumentos considerados como 

“técnicos” e “racionais”, os defensores da criação do Ministério da Defesa eram 

associados ao “revanchismo” ou pelo “ressentimento”. Conforme sugere Ricardo Fiuza 

na Comissão das Garantias Institucionais que rejeitou a proposta em votação simbólica – 

com apenas quatorze votos favoráveis: 

A criação do Ministério da Defesa empolga uma parcela de desinformados que 

alimentam esperança, numa atitude revanchista, que pode ser até inconsciente 

e involuntária, de ter um civil comandando as três Armas466. 

Um grupo minoritário de constituintes reivindicavam a criação do Ministério da 

Defesa, principalmente aqueles ligados ao PT, PDT e alguns poucos do PMDB. Estes, 

acompanhavam os levantamentos do coronel Cavagnari, sustentando que a pasta 

contribuiria no afastamento dos militares da esfera política. Paulo Ramos (PDT-RJ) 

pontuava as contradições das demandas militares, sugerindo que aos conscritos era 

proibido o direito de votar sob risco de politização dos quartéis, mas não havia problema 

para a existência de seis ministérios militares, sendo três deles ocupados por 

comandantes. Além disso, não havia cabimento para a manutenção de representantes das 

FA no governo, uma vez que estes não foram eleitos. Para o parlamentar a construção de 

um regime democrático deve considerar: 

(...) o distanciamento dos militares do poder, porque os militares, aqueles que 

ocuparam o poder, em detrimento da vontade daqueles que permaneceram na 

caserna, porque sabemos hoje, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, que os 

ministros militares não falam em nome das Forças que representam; os 

ministros militares não falam em nome da tropa, porque não tem legitimidade 

para tal467. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 
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Apesar dos esforços para a criação do Ministério da Defesa, era majoritária a 

resistência dos demais parlamentares, inclusive na Comissão de Sistematização. Além 

dos argumentos dos militares incorporados e reproduzidos pelos constituintes, era comum 

a alegação de que esse tema não cabia nas discussões do processo constituinte, assim 

como também a derrota da Argentina na Guerra do Atlântico Sul era recorrentemente 

lembrada pelos defensores da manutenção das três pastas militares. O exemplo servia de 

comprovação ao argumento corporativista, onde Ministério da Defesa, por afastar os 

militares das decisões políticas e da direção da guerra, era associado diretamente à derrota 

acachapante do país vizinho. Ao encaminhar pela rejeição da emenda de Lysâneas Maciel 

– que propunha a criação da pasta – o senador Virgílio Tavora (PDS-CE) sustentou que 

as decisões deveriam ser tomadas pelos “especialistas” e não pelos civis: 

(...) o quadro que emoldura todas as Forças Armadas da vizinha nação 

Argentina, e o que vimos lá foi um exemplo que pode, aqui, ser colocado aos 

Srs. como amostra de eficiência e de subordinação ao poder civil468.  

Ao encaminhar contra a criação do Ministério da Defesa, Ottomar Pinto sustentou 

que os “autores dessa proposta queriam colocar os militares no banco dos réus”. Como 

essa pasta pretendia afastar os militares das tomadas de decisão política, sobretudo em 

função da militarização do Estado promovido pela ditadura, ela esbarrava no tradicional 

envolvimento político da caserna. Logo, contrariados, os herdeiros do regime e os 

militares associavam constantemente a criação do Ministério da Defesa ao 

“revanchismo”, uma narrativa neurótica, enviesada e negacionista que alimentava uma 

visão conspirativa da história (e sendo alimentada por esta) (NAPOLITANO, 2020, p. 

39). Para tanto, a série de tabus viabilizava interpretações casuísticas onde os militares 

sempre eram “perseguidos” pelos “inimigos”, assim como também os eximia da culpa 

pelos atos de violência perpetrados e pelo endurecimento do regime: 

Aqui e ali cometeram erros – é inegável – mas as intervenções militares que 

ocorreram neste País, na realidade, ocorreram nos momentos em que havia 

uma ausência, um vazio de autoridade, e jamais se colocaram as Forças 

Armadas, nos momentos de intervenção, contra aquelas aspirações para as 

quais, naquele momento, a população brasileira acorria com mais intensidade, 

haja vista a Marcha com Deus pela Liberdade e outros movimento que 

antecederam a saída dos soldados dos quarteis no dia 31 de março de 1964469. 

Se por um lado havia o forte lobby militar, havia também consenso entre os 

parlamentares para impedir a criação do Ministério da Defesa, conforme revelam as 

expressivas votações contrárias e os pronunciamentos supramencionados. Além disso, 
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não podem ser descartadas as influências da recente derrota da Argentina na Guerra do 

Atlântico Sul, assim como o peso do temor entre alguns segmentos liberais para um 

possível retrocesso autoritário, caso fosse aprovada a criação dessa pasta. Não por acaso, 

constituintes moderados e até progressistas, como José Tavares – o presidente da 

subcomissão –, induziam que esse assunto poderia ser discutido posteriormente, já que 

não se tratava de uma matéria constitucional. 

Não obstante, a forma como eram representados os papéis das FA pelos 

constituintes – entre eles o compromisso educativo oferecido pelo serviço militar 

obrigatório, o comprometimento desenvolvimentista no campo tecnológico e econômico 

associado ao planejamento estratégico da defesa nacional, o auxílio e suporte às 

instituições civis e à sociedade – contribuiu para a rejeição parlamentar na criação desta 

pasta ministerial. A justificativa para afastar os militares do processo político não fazia 

parte do repertório das elites políticas – fossem setores conservadores ou até progressistas 

–, acostumadas historicamente a negociar com eles. Não custa lembrar que a República 

foi fruto de um golpe militar. Fundamentalmente, a maioria das discussões não giravam 

em torno do mérito das FA poderem ou não participar nas tomadas de decisões políticas, 

mas em como conciliar o seu envolvimento político respeitando a sua subordinação ao 

poder civil. O que estava em jogo era um acordo que estabelecesse o fim das intervenções 

militares, e não um real “retorno” dos militares aos quartéis. 

Contraditoriamente, se havia uma unanimidade pela rejeição à criação do 

Ministério da Defesa, prevalecia o consenso em torno da subordinação militar ao poder 

civil. Salvo alguns parlamentares, não havia discursos favoráveis à autonomia militar, 

nem mesmo no campo institucional das FA. Entretanto, o que provocava divergências 

entre os constituintes era a definição do modelo de controle e as condições para o emprego 

da força. 

Como já levantado anteriormente, as próprias instituições armadas renunciaram o 

princípio de obediência condicional ao presidente, previsto tradicionalmente pela 

expressão “dentro dos limites da lei”. A ausência dessa expressão se fazia tanto nas 

“instruções” sobre a “Destinação Constitucional das Forças Armadas”, quanto nos 

pronunciamentos dos ministros e chefes militares, como também nas palestras 

ministradas pelos seus representantes nas audiências públicas. Cunhado por Rui Barbosa 

em 1891, presente em quase todas as constituições republicanas, com exceção de 1937, 

esse princípio não era mais conveniente, dado a grande possibilidade para interpretações 

casuísticas para rebeliões militares. O isolamento social do governo militar 
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(NAPOLITANO, 2014), junto ao desembarque negociado dos militares com setores 

políticos moderados e dissidentes (CODATO, 2005), inviabilizaram novas soluções 

autoritárias que rompessem com as regras do jogo político. Para tanto, a reformulação da 

subordinação militar e a adaptação da função das FA acompanhavam o caminho adotado 

para institucionalizar o regime autoritário. Esse movimento de rearranjo político e 

institucional pretendia assegurar uma maior estabilidade e funcionalidade política, 

afastando a retomada das soluções “revolucionárias”470. Fundamentalmente, as FA se 

adaptavam a uma nova realidade brasileira, onde não era mais apropriado intervenções 

militares nos processos políticos. Entretanto, a democracia nos moldes liberais ainda 

despertava desconfianças. 

Embora institucionalmente os militares tenham abandonado a obediência 

condicional à figura do presidente, não renunciaram à prerrogativa que previa a sua ação 

interna. A destinação constitucional das FA também acompanhou esse processo de 

reformulação, remodelando a sua função interventora. A cúpula do Exército, junto às 

outras Armas, entendia que o poder militar interventor deveria ser também 

regulamentado, tornando-o assim um mecanismo de “estabilidade” institucional. Nesse 

sentido, sua regulamentação era dada pelo poder de convocação presidencial, não 

necessariamente por uma questão de seguir o princípio de subordinação militar ao poder 

civil, mas principalmente em razão de garantir que ações internas fossem dadas por um 

comando centralizado e unificado. A regulamentação do papel interno das FA era, 

sobretudo, uma forma de garantir um maior controle hierárquico e disciplinar sobre as 

tropas em um novo arranjo institucional, agora democrático. 

Em suma, a proposta constitucional formulada pelos militares pretendia positivar 

um novo papel militar: a blindagem do processo político, indispensável para a garantia 

da estabilidade institucional em um sistema político democrático-liberal. Por essa razão, 

se perdeu o sentido da “obediência condicional” das FA à autoridade suprema do 
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autoritário era pouco ou nada institucionalizado, mas que o arranjo institucional em vigor não era funcional 

nem estável, daí as crises políticas frequentes; que, portanto, ele deveria ser reformado para suportar essas 

crises, sem que isso implicasse uma regressão ‘populista’ (ao pré-1964) ou num avanço democrático 

(CODATO, 2005, p.173). 
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Presidente da República471, uma vez que as ações deveriam partir de um movimento único 

das instituições armadas, sob um comando centralizado, evitando assim “quarteladas”. 

Vale pontuar que a expressão propositalmente genérica – “garantia da lei e da ordem” – 

torna “legal” o emprego da força casuística sobre praticamente quaisquer circunstâncias, 

desde que seja dado por ordem presidencial.  

Se havia no campo institucional militar um movimento de reformulação do seu 

papel constitucional, no campo civil, principalmente entre setores liberais, progressistas 

e de esquerda, havia também projeções para um novo modelo de destinação das FA. 

Majoritariamente, tanto civis quanto militares não rejeitavam a ideia da função militar 

dentro do território nacional, numa forma de assegurar a estabilidade das instituições em 

uma hipotética crise. No entanto, as divergências surgiam em função de pelo menos dois 

fatores. Em primeiro lugar os militares dentro da sua cultura castrense hierarquizada e 

centralizada entendiam que a convocação deveria ser dada pelo comandante supremo, o 

Presidente da República. Por sua vez, alguns setores moderados e progressistas entendiam 

que, em função do equilíbrio institucional, os outros Poderes – Legislativo e Judiciário – 

deveriam também ter o poder convocatório das FA. Nesse sentido, havia um expressivo 

apoio parlamentar para o artigo 414 elaborado pela CPEC. 

Em segundo lugar, os militares consideravam indispensável a expressão “garantia 

da lei e da ordem”, uma vez que ela, pela sua definição genérica, garantia o papel 

castrense na garantia da estabilidade institucional e na blindagem do processo político. 

Era uma condição para o bom funcionamento do sistema democrático, dentro de uma 

percepção elitista e institucionalista que excluía mobilizações populares e movimentos 

sociais. Era para Leônidas Pires Gonçalves, a “segurança ajustada para a democracia”. 

Por outro lado, segmentos políticos moderados e progressistas expressivos defendiam 

uma tipificação mais precisa e restrita para a destinação constitucional das instituições 

militares. Conforme previa o artigo 414 proposto pela CPEC, a expressão “garantia da lei 

e da ordem” era substituída por assegurar “nos casos estritos da lei, a ordem 

constitucional”. Para estes, a prerrogativa determinava a formulação de uma lei que 

regulamentaria o uso da força, enquanto a expressão “ordem constitucional” garantiria 

que as ações militares não resultassem em suspensões legais. Nesse sentido, segundo seus 
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 Citando novamente a proposta: “As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República”. “As Forças Armadas destinam-se à defesa 

da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem”. 
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defensores, esse dispositivo restringiria o emprego da força militar em apenas casos 

“graves” de real ameaça à estabilidade constitucional. 

Não menos importante, o Anteprojeto elaborado por Fábio Konder Comparato 

apresentava um modelo de destinação constitucional que excluía o papel interno das 

FA472. Embora servisse de base para os constituintes do PT e alguns do PCdoB, por uma 

questão de pragmatismo, estes se empenharam mais na aprovação dos artigos da CPEC, 

ou de emendas que se inspiraram nela. Esse campo mais à esquerda sabia que tal proposta 

de Comparato não seria aprovada, principalmente em função da natureza dos debates que 

giravam em torno da matéria. Na Constituinte, não era discutido se as FA deveriam ou 

não agir internamente, mas como e quando elas seriam autorizadas a agir, sem romper 

com a subordinação ao poder civil. Sem respaldo da maioria dos parlamentares, logo o 

embate se daria entre a proposta do Anteprojeto da CPEC e dos militares. Para tanto, era 

consenso entre os parlamentares o emprego das FA no plano interno, apesar das 

discordâncias quanto aos limites dessa ação e o comando exclusivo do Presidente da 

República. 

Em relação a estas duas matérias, o relator da subcomissão, Ricardo Fiúza, 

reproduziu inteiramente as propostas do Exército Brasileiro em seu substitutivo. Não 

faltaram esforços de alguns parlamentares para alterar tal formulação, mesmo que ainda 

mantivessem o papel militar interno. Embora não estivesse presente na sessão, Vivaldo 

Barbosa (PDT-RJ) apresentou uma outra redação para o substitutivo que procurava 

tipificar mais precisamente a destinação constitucional das FA, restrita a “defesa da 

Pátria, da integridade do território, da independência e da soberania do País, dos poderes 

constitucionais, das leis e das instituições e da cidadania”473. Outro texto alternativo foi 

apresentado por Lysâneas Maciel, que também procurava ser mais preciso na definição 

da função militar: “As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria, de seu povo, de 

sua soberania e território e à garantia da Constituição, dos poderes constitucionais e da 

lei”. No que diz respeito à manutenção da ação militar dentro do território, este não era 

um tema exclusivo do campo conservador ou moderado, já que constituintes mais 

progressistas – e de esquerda – procuravam fórmulas alternativas que pudessem restringir 
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 Art. 188 – As Forças Armadas são instituições nacionais, organizadas com base na hierarquia e na 

disciplina, dentro dos limites da lei, para a defesa da nação contra o inimigo externo (COMPARATO, 1986, 

p.131). 
473

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 216. 
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mais o exercício da força militar internamente. Ambas as emendas foram rejeitadas 

amplamente, contando apenas com os dois votos de José Genoíno e Lysâneas Maciel474. 

José Genoíno empregou outra estratégia. O deputado apresentou um destaque que 

alterava o parágrafo único do artigo que definia a subordinação militar ao Presidente da 

República. No parecer do relator, era de iniciativa do presidente a Lei Complementar que 

estabeleceria as normas gerais a serem adotadas para organização, preparo e emprego das 

FA475. A emenda sugeria que o Congresso Nacional legislasse a respeito. José Genoíno 

pontuava que era atribuição do Legislativo a formulação das leis, e que, portanto, havia 

um excesso de poderes conferidos à figura do presidente: 

Entendo que é um poder extremamente exagerado. O Presidente da República 

tem iniciativa da lei; o Presidente da República preside o Conselho de 

Segurança Nacional; o Presidente da República decreta o estado de defesa; o 

Presidente da República decreta o estado de sítio; e o Presidente da República 

é quem tem a iniciativa de lei para regulamentar o funcionamento das Forças 

Armadas. 

(...)Vamos abrir um pouco e dar poderes ao Congresso. Isso tem a ver com as 

prerrogativas do Congresso Nacional476. 

Em resposta, Ricardo Fiúza se limitou a sustentar que as FA eram uma instituição 

dentro da esfera do Executivo, principalmente em função do presidente ser o seu 

comandante supremo. A matéria foi amplamente rejeitada, por quinze votos contrários a 

quatro favoráveis. 

Apesar das tentativas frustradas de alterar o texto ou amenizar a centralização dos 

poderes presidenciais, todas rejeitadas por ampla margem de votos, as votações a respeito 

da subordinação militar e a destinação das FA foram relativamente marcadas pelo 

dissenso. Não havia uma unanimidade favorável para os dispositivos sugeridos pelo 

relator – leia-se, as demandas dos militares. Em seu parecer o relator manteve a expressão 

“garantia da lei e da ordem”477, o que não deixou de ser criticado pelos membros da 

subcomissão. Arnaldo Martins concordava com a necessidade da “segurança interna” das 

FA, entretanto propôs uma emenda para definição em lei complementar sobre a expressão 

“lei e da ordem”, considerada por ele muito abstrata e que poderia dar “margem a que 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 217. 
475

 Conforme previa o parecer do relator: Artigo 12, parágrafo único: Lei complementar, de iniciativa do 

Presidente da República; estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no 

emprego das Forças Armadas. 
476

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 217. 
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 Artigo 13: As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, 

da lei e da ordem. Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 

Segurança, 23/05/1987, página 201. 
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sejam tomadas muitas providências invocando-se a constituição”478. Nesta mesma esteira, 

o constituinte Roberto Freire (PCB-PE) adotava um tom conciliador: 

As Forças Armadas têm atribuições constitucionais (...) contra agressões 

internas à nossa soberania, evidentemente, como qualquer funcionário ou 

como qualquer cidadão, em momentos em que a lei e a ordem e os poderes 

constitucionais necessitem, terão de ser chamadas, mas por determinação 

expressa da lei ou dos poderes (...) não por interpretação pessoal (...). 

Não estamos tirando nenhuma das atribuições que as Forças Armadas querem 

ter. Estamos submetendo-as aos poderes constitucionais da República479.  

Roberto Freire apostava num tom conciliador para aprovação da emenda, 

sugerindo que não havia exclusão da prerrogativa constitucional que permitisse ações 

militares internas. Prevendo que a emenda de Arnaldo Martins não poderia ser aprovada, 

o deputado aproveita o tempo de fala para ir além da defesa da emenda ao começar a 

defender os artigos 413 e 414 da CPEC, que não só estendia a subordinação das FA aos 

demais poderes, como também restringia as circunstâncias para a ação militar interna. 

Para ele, a efetiva subordinação militar estava limitada à obediência incondicional às 

instituições civis e, na prática, não mudaria os interesses castrenses na constituição. Nesse 

sentido, caso fosse mantido o parecer do relator, não seria possível a superação da “tutela 

militar”, muito menos o esquecimento do “passado recente”: 

Vamos sempre estar com os olhos voltados para o passado, passado recente, 

que não vai ser nunca absolvido pela história, mas que precisamos esquecê-lo 

no momento em que pretendemos construir uma democracia em nosso País. E 

vamos construí-la com as Forças Armadas democráticas, e não com aquelas 

que pretendam continuar tutelando a sociedade brasileira480. 

A fim de aprovar o dispositivo previsto pela CPEC, o discurso do pecebista 

acenava para um acordo com os militares e os segmentos políticos mais conservadores, a 

partir do momento que veiculava uma narrativa favorável ao esquecimento do passado 

autoritário. Além disso, Roberto Freire ao se apropriar da memória hegemônica liberal 

buscava uma adesão também dos parlamentares moderados, sugerindo que esta 

prerrogativa era uma condição para a “superação” do passado e o começo do futuro 

democrático. Não obstante, ele associava as sugestões constitucionais da CPEC como 

fórmulas neutras e isentas de “preconceitos”, como se fosse uma saída moderada, que não 

tendia para nenhum dos “lados” políticos.  
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 218. 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 219. 
480

 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 219. 
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O relator, por sua vez, defendia uma ampla definição para o papel das FA, assim 

evitando o recurso às “medidas de exceção”. Para tanto, assim como os estados podem 

empregar as polícias militares, a União poderia empregar as FA enquanto “polícia 

administrativa federal”. Esse papel de polícia atribuído às FA poderia atender “problemas 

menores”, como no caso dos pleitos eleitorais: 

O emprego que podemos dar como exemplo, para garantia da ordem que 

podemos dar, é o que acontece nos pleitos eleitorais, quando as polícias estão 

suspeitas por facciosismo etc. Se o texto omitir, teríamos que decretar um 

estado de exceção naquela hora, para que a eleição fosse assegurada, e como 

poderíamos fazer uma eleição sob estado de defesa ou sob estado de sítio?481 

Em um contexto em que as FA realizaram várias operações militares para conter 

greves e manifestações, a defesa do relator tinha outras intenções além de “assegurar” um 

processo eleitoral. Os parlamentares conservadores reproduziam o discurso militar de que 

suas operações internas tinham um caráter policial, de tal forma que poderiam servir como 

força coercitiva de controle social, seja para conter greves ou manifestações que tenham 

como objetivo influenciar o processo político. Havia consenso entre conservadores e 

militares quanto à blindagem institucional. Não por acaso, esse posicionamento em prol 

do papel policial das FA foi repetido constantemente por parlamentares conservadores e, 

mais tarde, também por liberais moderados e progressistas. 

Em resposta a Roberto Freire, o relator pontuou que os dispositivos inseridos em 

seu substitutivo atendiam ao princípio de subordinação militar, uma vez que tenha sido 

retirada a obediência condicional. Havia um choque entre dois modelos: enquanto o 

deputado insistia que a subordinação militar deveria ser estendida aos demais poderes – 

limitando o emprego da força militar –, Ricardo Fiúza sinalizava que a obediência 

incondicional ao presidente já era uma garantia da supremacia civil, não havendo 

problema quanto à abstrata destinação constitucional. Para esses parlamentares, o 

problema maior era conter as intervenções militares, mas não havia um consenso ainda 

em qual modelo deveria ser adotado. Não obstante, vale constar que a emenda de Arnaldo 

Martins foi rejeitada por uma margem de votos não muito confortável: doze contrários e 

oito favoráveis. 

Em um posicionamento semelhante ao de Roberto Freire, Roberto Brant 

apresentou outra emenda que concedia o poder de convocação para os poderes Legislativo 

e Judiciário. No seu entendimento, era necessário dispor na constituição a subordinação 
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 Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, 

23/05/1987, página 219. 
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militar ao poder civil, que não só se reduzia ao Poder Executivo482. Em contrapartida, 

mesmo não concordando expressamente, mas assumindo o gesto conciliatório, sua 

emenda mantinha a expressão genérica “garantia da lei e da ordem”, acomodando de certa 

forma tanto o modelo esboçado pela CPEC, quanto aquele formulado pelos militares. 

Nesse sentido, Roberto Brant se apresentava como um parlamentar que não era “radical”: 

Não desejo retirar os espaços que as Forças Armadas brasileiras ocupam por 

razões culturais, históricas, sociais e políticas. Desejo apenas submeter o 

exercício da força legítima à autoridade suprema do poder civil. O poder civil 

não é exclusivamente o poder Executivo. 

(...) As Forças Armadas, nesta redação que aqui está, preservam a sua 

competência para a defesa externa do país e ainda preservam sua capacidade e 

a sua competência legal de intervir nos assuntos internos, na defesa da 

Constituição, das instituições democráticas, da lei e da ordem. 

(...) Não sou um homem ligado a facções radicais ideológicas. Sou um homem 

equilibrado, desejo a paz e desejo o desenvolvimento das instituições 

democráticas. O poder civil tem neste momento, de afirmar-se, porque, se não 

se afirmar aqui, a hegemonia do poder civil estará em risco ao longo do 

processo constituinte483. 

O aceno conciliatório do parlamentar indicava não só a disposição para acomodar 

os dois modelos de subordinação militar, mas o que alguns segmentos do campo liberal 

estavam dispostos a ceder. Para estes, era mais importante a extensão do poder de 

convocação das FA aos demais poderes, do que necessariamente delimitar a destinação 

constitucional. No imaginário liberal, era fundamental para o bom funcionamento 

democrático o equilíbrio dos três poderes institucionais. Não obstante, assim como fez 

Roberto Freire, o parlamentar se apresentou como um moderado, cujas proposições não 

seriam movidas por interesses “ideológicos”. A fórmula apresentada pelo parlamentar 

aprofundou mais as cisões entre os membros da subcomissão, uma vez que sua emenda 

foi rejeitada por apenas dez votos contrários a nove favoráveis. O aceno ensaiado pelo 

parlamentar para acomodação era um primeiro passo para um futuro acordo que se 

concretizou durante os trabalhos da Comissão de Sistematização. 

Não menos importante, novamente, Lysâneas Maciel encaminhou outra emenda, 

de autoria do presidente da subcomissão, José Tavares. O constituinte propôs os artigos 

413 e 414 da CPEC, que recebeu doze votos contrários e oito favoráveis. No que toca às 

matérias relacionadas às FA, todas as emendas foram rejeitadas na subcomissão. 
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 A emenda do parlamentar sugeria: “As Forças Armadas destinam-se à defesa da soberania, da 

independência e da integridade do País, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa expressa 

destes, da lei e da ordem. Ver: Atas de Comissões - Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de 
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Entretanto, havia margem considerável para acomodação dos modelos em disputa: a 

extensão da subordinação militar aos Poderes Legislativo e Judiciário, em troca da 

manutenção da ampla atribuição das FA para agirem dentro do território. 

Este mesmo cenário de divisão se repetiu na Comissão da Organização Eleitoral, 

Partidária e Garantia das Instituições. A queda de braço entre os modelos propostos pelos 

militares e pela CPEC se dava com base na reivindicação da “moderação”, ou da ausência 

de “ressentimentos”. A memória hegemônica era reivindicada pelos adversários para 

legitimar suas propostas, mesmo que estes estivessem localizados em espectros políticos 

relativamente distintos. Se Roberto Freire e Roberto Brant, entre outros, assumiam um 

tom conciliatório para defender a modificação do substitutivo, argumentando que este 

não permitia o “esquecimento do passado recente”, por sua vez, Ricardo Fiúza defendia 

que seu relatório estava voltado para o futuro. Como ele sustentou ao apresentar seu 

parecer à Comissão: 

(...) é natural, desde o início, que imaginávamos que uma comissão ou uma 

subcomissão que tratasse de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 

Segurança, suscitasse imediatamente, numa época de grandes transformações 

na sociedade brasileira, alguns ressentimentos ou alguns sentimentos que, na 

realidade, devem ou deveriam ter sido esquecidos, quando da elaboração do 

trabalho. E por quê, Sr. Presidente? Porque estávamos e estamos saindo de um 

período autoritário, de um regime de exceção, onde as frustrações, as mágoas, 

as injustiças, que são sentimentos absolutamente legítimos, naturalmente, 

tendem a influir decisivamente no nosso comportamento na elaboração da 

Carta. Entendia o Relator que sem abstrair esses sentimentos, que, como disse, 

são legítimos, deveríamos pensar menos no passado e no presente e mais no 

futuro deste País484.  

Com base nessa reivindicação de “isenção de ressentimentos”, o constituinte 

mostrava sua irritação contra as críticas que vinha recebendo de setores da imprensa – no 

caso o Jornal do Brasil –, que apontavam para a incorporação das demandas militares 

promovidas pelo lobby militar em seu substitutivo. Fundamentalmente, a disputa dos dois 

modelos se dava sobre qual era capaz de sentenciar o passado autoritário ao 

esquecimento.  

Prisco Vianna, então relator da comissão, manteve em seu relatório as mesmas 

prerrogativas sobre a subordinação militar e sua destinação. Para ele, era necessária uma 

real redução “na atuação das Forças Armadas na solução dos conflitos próprios da 

atividade política”. Elas devem solucionar apenas “problemas conjunturais” que 

envolvam a defesa do Estado contra agressões externas ou interesses ligados à garantia 
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da “lei e da ordem”. Com base em Seabra Fagundes, o relator sustentou que as FA são 

um elemento “fundamental na organização coercitiva a serviço do direito”. Nesse sentido, 

foi resgatado novamente o exemplo da garantia do pleito eleitoral, onde a força militar 

seria empregada para a manutenção ou restabelecimento da ordem. 

Era consenso entre os constituintes o controle das forças militares pelas 

instituições civis, assim como também o seu emprego interno. Se para o campo mais 

conservador a subordinação militar ao poder civil estava garantida por meio da autoridade 

presidencial, para o campo liberal havia o risco de desequilíbrio dos poderes 

institucionais. Se, por um lado, os primeiros viam nas FA a possibilidade de resolução de 

“problemas conjunturais” sem a necessidade de medidas de “exceção” – onde o emprego 

das forças seria a “serviço do direito” –, por outro, temia-se possíveis abusos em função 

da ampla margem para o emprego da força militar, sendo necessário restringi-lo para 

casos “muito excepcionais” que ameaçassem a “ordem constitucional”. Entretanto, havia 

margem para acomodação de ambos os modelos, uma vez que, se mantida a autoridade 

suprema do Presidente da República sobre as FA, não haveria problema para a extensão 

do poder convocatório para os demais Poderes. Em contrapartida, embora o artigo 414 da 

CPEC previsse condições mais restritas para o emprego da força, esse poder poderia ser 

tipificado em uma lei complementar. Para tanto, no campo liberal era admissível a 

incorporação do amplo termo “lei e ordem”, caso fosse mais tarde fosse regulado esse 

emprego da força militar. Era uma saída conciliatória que foi ensaiada na subcomissão, e 

agora seria novamente ensaiada na Comissão da Garantia das Instituições. 

Na fase de votações da Comissão da Garantia das Instituições, Iram Saraiva 

apresentou uma emenda que atribuía ao Legislativo e ao Poder Executivo a iniciativa para 

regulamentação do emprego das FA em lei complementar 485.  Tratava-se de um resgate 

da emenda de Arnaldo Martins apresentado na subcomissão. Entretanto, o novo texto era 

ainda mais conciliatório, por acomodar o poder de iniciativa daqueles dois Poderes. A 

reivindicação dos constituintes acompanhava o movimento do campo liberal para a 

extensão dos poderes do Congresso Nacional, criticando, portanto, a exclusividade do 

Poder Executivo na regulamentação do emprego da força militar. O presidente da 

comissão, Jarbas Passarinho, antigo signatário do regime militar, propôs um acordo com 
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o relator Prisco Vianna: uma vez que o papel de legislar cabia ao Congresso Nacional, 

retira-se, portanto, o termo que determinava a inciativa dos poderes. Embora o relator 

tenha aceitado com resistência a sugestão do presidente, essa nova redação seria 

posteriormente promulgada na Constituição: “Lei complementar estabelecerá as normas 

gerais a serem adotadas na organização, no preparo, e no emprego das Forças 

Armadas486”.  

O texto que definia o papel militar já ganhava forma na Comissão da Garantia das 

Instituições. O movimento conciliatório já era ensaiado entre alguns setores 

conservadores e liberais, em que pese certa resistência do relator Prisco Vianna em acatar 

a sugestão do presidente da comissão. A prerrogativa sobre a destinação constitucional 

das FA era o ponto de maior interesse dos militares na Constituinte. Por isso, a reticência 

do relator poderia se dever à grande pressão do lobby militar para efetivar integralmente 

sua reivindicação. Os relatores não reproduziam automaticamente as demandas militares, 

todavia, no que tange à essa prerrogativa em particular, era impensável não ser afetado 

pelas pressões militares. Os relatores negociavam, mas dentro dos limites impostos pelos 

militares. 

Em que pese a aprovação da emenda que previa a regulamentação do emprego das 

FA, havia ainda o desafio para estender o poder convocatório aos demais Poderes. 

Novamente, Roberto Brant resgatou sua emenda que conciliava os dois modelos (CPEC 

e do Exército), incluindo a expressão “garantia da lei e da ordem” e a convocação das FA 

pelos três Poderes. Ricardo Fiúza, ao encaminhar pela rejeição, sustentou que a extensão 

do poder convocatório levaria a conflitos de comando, uma vez que os Poderes poderiam 

divergir quanto ao exercício da força militar. Fundamentalmente, para o deputado, a 

subordinação militar ao poder civil já estava garantida pela autoridade presidencial, assim 

como, também, caberia ao Poder Legislativo fiscalizar a obediência e a execução das leis. 

No seu entendimento, essa prerrogativa era um “absurdo”, pois seria uma função do 

Executivo atribuída aos demais Poderes. 

Por sua vez, o relator não só acompanhou o argumento de Ricardo Fiúza como 

também citou Manuel Ferreira Gonçalves para fundamentar seu posicionamento. 

Conforme sua menção, cabia às FA assegurar o “respeito à lei” e que, para tanto, 

“Esse preceito autoriza claramente que as Forças Armadas sejam empregadas 

no âmbito interno, não só para garantir os poderes constituídos, quando 
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ameaçados, como também restabelecer a ordem, ainda quando não houver 

ameaça para os poderes constituídos”.  

Permite, portanto, que as Forças Armadas sejam usadas em função de polícia 

se necessário487. 

As FA eram apresentadas enquanto uma força policial da esfera federal, o que 

justificaria o emprego da expressão abstrata no texto do substitutivo: “garantia da lei e da 

ordem”. O imaginário conservador conferia às FA esse papel policial, como um braço 

armado do Estado que garante a “ordem” imposta pela lei, ou seja, desde assegurar a 

integridade das eleições – como constantemente era lembrado nas sessões – até blindar 

os processos decisórios políticos frente a pressões populares. Havia uma confluência entre 

esses parlamentares e os militares, aqueles não simplesmente reproduziam as demandas 

castrenses. O emprego da força militar não só era naturalizado no que tange à defesa e 

segurança em situações internas, como era requerido e esperado por parte de alguns 

segmentos civis. Fundamentalmente, no imaginário conservador, os militares eram vistos 

como uma garantia de estabilidade, em que, conforme sua percepção elitista, o processo 

democrático estaria exclusivamente restrito nos procedimentos institucionais e legais. 

Não menos importante, segundo Lídice da Mata, a emenda de Roberto Brant 

recebia seu apoio e de José Genoíno por uma questão estratégica. Na verdade, estes 

defendiam a destinação constitucional das FA exclusivamente voltada para a defesa 

externa, conforme previa o Anteprojeto de Comparato. Entretanto, optaram por unificar 

as posições, numa forma de conquistar alguma mudança no texto do relator. 

Fundamentalmente, a constituinte criticou as provocações de alguns colegas que 

rotulavam suas propostas de “idealismo”, assim como também sinalizou a disposição para 

negociação: 

 (...) entendemos que não podemos ter as nossas emendas e a nossa proposição 

ridicularizada ou menosprezada; que ela deve ter o respeito e ser considerada 

em pé de igualdade com outras proposições políticas. Por isso mesmo, eu 

gostaria de antes mesmo de votar na proposição da qual não concordo 

integralmente, que é a posição do companheiro Roberto Brant, apresentar, 

inclusive uma declaração de voto, deixando claro, nesta Comissão, a nossa 

disposição de negociação, a nossa disposição de busca de unidade política, para 

melhor andamento do trabalho realizado, mas também a nossa condição de 

repudiar todas aquelas tentativas que sejam a de menosprezar as nossas 

posições, que, mesmo sendo minoritárias nessa Comissão, devem ser 

respeitadas, porque expressam a opinião de segmentos respeitáveis da 

sociedade brasileira488. 
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A emenda foi rejeitada por trinta votos contrários e vinte-e-um favoráveis. Em que 

pese a relativa distância para aprovação por dois terços, não havia unanimidade em torno 

do parecer do relator Prisco Vianna. A subcomissão e a Comissão da Garantia das 

Instituições eram ocupadas por uma maioria de parlamentares conservadores mais 

alinhados com as proposições militares. Não por acaso, o campo militar estava 

relativamente satisfeito com os resultados dos trabalhos constituintes. No entanto, o 

assunto não estava encerrado. Uma base sólida de constituintes corroborava com a 

acomodação sugerida pela emenda de Roberto Brant. Além disso, ainda havia mais uma 

arena de disputa, agora mais favorável ao campo moderado e liberal.  

Os resultados colhidos pela subcomissão e pela comissão temática, aqui 

analisados, atendiam as expectativas dos militares, conforme os levantamentos dos 

RPMs. Segundo o chefe do gabinete do CIE em 1987, Tamoyo Pereira das Neves, isso se 

devia ao trabalho 

(...) desenvolvido pela Assessoria Parlamentar /Gabinete do Ministério do 

Exército, distribuindo o texto elaborado pelo CComSEx para servir de 

subsídios aos parlamentares, bem como assessorando-os nas questões ligadas 

às Forças Armadas489.  

Dessa forma, continuou o general em sua apreciação: 

(...) a maioria de postura não radical conseguiu obstar a ação da esquerda em 

importantes subcomissões, máxime, na de Defesa do Estado e das Instituições, 

onde prevaleceram os pontos de vista das FFAA490. 

O mesmo levantamento valia para a Comissão das Garantias das Instituições: 

Como nos trabalhos da Subcomissão de Defesa do Estado, os assessores 

parlamentares dos ministérios militares, em contatos com constituintes, 

forneceram subsídios necessários ao conhecimento das questões e, mais uma 

vez, foram aceitos os argumentos de tal forma que, à exceção da Anistia, o 

texto atende aos anseios das Forças Armadas, necessitando apenas de alguns 

retoques na forma491. 

Com base nessa série de levantamentos, embora o lobby militar de fato tenha 

alcançado seus objetivos, havia indícios de limites na sua articulação por três razões. Em 

primeiro lugar, assim como as críticas feitas por cientistas políticos e historiadores – entre 

outros –, os militares também consideravam que os parlamentares eram desprovidos de 

conhecimento ou de opinião prévia a respeito das matérias de defesa e segurança. Todos 

consideravam que o suposto “desconhecimento” dos parlamentares contribuiria para a 

sua “manipulação”. Na prática isso não se revelou um axioma, uma vez que, em que 
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pesem as pressões do lobby militar, os constituintes de todos os espectros políticos 

levantaram sugestões que nem sempre acompanhavam as proposições dos militares. De 

certa forma, essa imagem pré-concebida sobre os constituintes prejudicava os próprios 

esforços de articulação da assessoria. 

Em segundo lugar, seu trabalho não conseguiu vantagem confortável em todas as 

votações para que encerrasse o assunto sobre determinadas pautas. Não necessariamente 

o voto favorável a uma demanda castrense, não significa a concordância e a submissão 

total aos interesses militares. Fundamentalmente, um bloco expressivo de parlamentares 

articulava sobre duas das matérias mais sensíveis aos militares, a subordinação militar e 

a destinação constitucional. 

Em terceiro lugar, o limite da assessoria militar pode ser também encontrado na 

preocupação e insatisfação sobre o avanço de propostas que ampliavam a anistia sobre 

militares cassados durante o regime militar, prevendo, inclusive, retorno ao serviço 

ativo492. As discussões em torno da anistia aconteceram na Subcomissão dos Direitos 

Políticos, Coletivos e Garantias, sob relatoria que pertencia a ninguém menos que 

Lyzâneas Maciel. Logo o constituinte propôs uma anistia ampla, com o objetivo de 

reparação mais abrangente:  

(...) aumento do período de abrangência da anistia até a data de instalação da 

Assembleia Nacional Constituinte; ampliação da abrangência da anistia a todos 

quantos houvessem sido punidos em decorrência de motivação política, por 

qualquer diploma legal, inclusive sanções disciplinares com base em atos 

administrativos; reintegração dos servidores nas antigas carreiras; reparação 

pecuniária pelos anos de afastamento compulsório, calculada com base nos 

vencimentos que deixaram de ser usufruídos; promoção como se tivessem 

permanecido na atividade; contagem do tempo de afastamento como de efetivo 

de serviço; inclusão dos servidores civis e militares que participaram dos 

acontecimentos políticos de 1935 e da campanha do “Petróleo é nosso” (...) 

(MACHADO, 2006, p.122). 

Mesmo que enxugado pelas votações, o substitutivo ainda era bem mais amplo do 

que aquilo que as FA consideravam aceitável. Em seguida, foi encaminhado para a 

Comissão de Ordem Social, sob relatoria de Almir Gabriel. Lá foram incorporados na 

anistia aqueles militares atingidos em decorrência de motivação política, por qualquer 

diploma legal, atos institucionais, complementares ou administrativos. Além disso, 

garantia a reintegração de todos os direitos e vantagens inerentes ao efetivo exercício 

(MACHADO, 2006, p. 123). A insatisfação no campo militar já era veiculada por 
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Leônidas Pires Gonçalves, quando em julho de 1987 participou da solenidade sobre os 

41 anos da criação do EMFA. Em seu pronunciamento revelou preocupações com o 

“abalo” que a nova Constituição poderia provocar nas instituições já “consagrados pela 

família brasileira”, caso houvesse a aprovação de certos pontos considerados negativos 

pelas FA (MACHADO, 2006, p. 66). Flávia Burlamaqui Machado, constatou também a 

irritação do ministro em uma entrevista concedida ao jornal Última Hora: 

“Por que voltam sempre a essa conversa de nova anistia? Eu já disse e repito: 

a anistia foi dada da forma mais ampla, mais generosa e mais justa que já 

houve. A justiça foi feita. Nós não temos mais nada a dar, sob pena de sermos 

injustos com os que foram leais às Forças Armadas” (MACHADO, 2006, p. 

66). 

Os militares entendiam que a Emenda Constitucional nº 26 já “ampliava” o 

suficiente a Lei de Anistia. Para tanto, a aprovação de uma nova anistia seria prejudicial 

à corporação militar, principalmente com o retorno dos que haviam sido dispensados 

(MACHADO, 2006, p. 126). Não por acaso, alguns argumentos dos chefes militares para 

se oporem à nova anistia eram a oneração da folha de pagamento ou desatualização 

técnica dos afastados. 

No dia 26 de agosto de 1987, o relator, Bernardo Cabral apresentou seu 1 ° 

Substitutivo, apelidado de Cabral 1. O substitutivo resgatava o modelo de subordinação 

militar e de destinação constitucional das FA como previa os artigos 413 e 414 do 

Anteprojeto da CPEC – apesar da rejeição pelas comissões anteriores que aprovaram a 

prerrogativa constitucional conforme as demandas militares. Além disso, incorporava a 

ampla anistia formulada pela Comissão de Ordem Social. No dia seguinte, o veto militar 

veio publicamente: Leônidas Pires Gonçalves classificou o conteúdo do 1º Substitutivo 

como inaceitável (PILATTI, 2008, p. 163). Em reunião ministerial com o presidente 

Sarney, o ministro teria realizado duras críticas à ANC, sugerindo que o projeto 

apresentado por Bernardo Cabral não representaria o desejo da “Nação”. Para o general, 

A vontade política do povo e do governo não está sendo sentida pela 

Constituinte: a maioria do povo brasileiro é moderada e a Constituinte está 

sendo manobrada por um pequeno grupo de esquerda radical493. 

O descontentamento do general também era reproduzido pelo RPM daquele mês, 

que criticava o relator por não ter incorporado os relatórios das subcomissões e das 

comissões temáticas. Tamoyo Pereira das Neves sinalizava que diante da péssima 

repercussão – principalmente do governo e do Exército – era de “se prever uma longa 

negociação entre políticos”. Nesse sentido, a assessoria militar deveria estar atenta: 
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Neste processo de negociação para o estabelecimento de uma nova Carta 

Magna, sobressai, no Campo Militar, a atuação da Assessoria Parlamentar do 

Gabinete do Ministro do Exército, que procura conscientizar os constituintes 

para os pontos de interesse das FA494. 

Embora pouco mencionada, a sessão seguinte pode ter contribuído para o clima 

de tensão que se estabeleceu após a divulgação do 1º Substitutivo de Bernardo Cabral. 

Realizada no dia trinta de agosto de 1987, a UNE defendeu a única emenda popular que 

tratava de assuntos de interesse castrense. A representante e presidente da entidade, Gisele 

Mendonça, realizou duras críticas às FA, que se aproveitaram das formulações contidas 

nas constituições passadas para assumir um “poder paralelo ao Estado, com o direito de 

interferir sobre o próprio Estado”. Para tanto, a emenda popular protocolada previa a 

atribuição exclusiva das FA para a “defesa das fronteiras nacionais contra ameaças 

externas” 495. 

Não obstante, vale pontuar que mesmo diante do clima de tensão promovido pelo 

pronunciamento público de Leônidas Pires Gonçalves, alguns parlamentares assumiram 

um tom conciliatório após a exposição da presidente da UNE. Em um tom conciliador, 

Celso Dourado (PMDB-BA) sustentou que houve um processo de elitização dentro das 

FA, no qual os suboficiais viviam em condições de pobreza. Seria necessário promover 

uma efetiva democratização, tornando a carreira militar uma oportunidade de ascensão 

social. Fundamentalmente, esse processo de democratização não corresponderia à efetiva 

exclusão dos militares do processo político, pelo contrário, as FA deveriam participar da 

“construção do País”. Entretanto, o mesmo constituinte de forma velada pontuou:  

Estou de pleno acordo com a necessidade de ficarem distante da instituição 

política, quando interferem, pressionam ou agem no sentido de desrespeitar a 

própria instituição democrática496. 

As sessões seguintes foram marcadas por duras críticas dos constituintes ao 

ministro do Exército, acusado de procurar pressionar a ANC de forma ilegítima. Em que 

pese a irritação no seio da caserna sobre a ampla anistia e a restrição da destinação 

constitucional, alguns parlamentares defenderam o substitutivo Cabral 1. Como foi o caso 

de Jamil Haddad, alguns constituintes insistiram na necessidade de se promover 

mudanças estruturais concretas, sob risco de “convulsão social”. Outros como Luiz Inácio 

Lula da Silva reivindicaram a soberania da ANC:  

O mais recente foi o do Ministério do Exército, General Leônidas Pires 

Gonçalves, que tenta insinuar que, do jeito que está, o projeto do Constituinte 
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Bernardo Cabral não vai passar. É preciso que o Sr. Ministro Leônidas Pires 

Gonçalves, saiba de uma vez por todas, que o que se fala dele aqui não é 

provocação. Porque não são apenas eles que respeitam as Forças Armadas; 

todos nós as respeitamos. Condenamos, sim, erros de pessoas que fazem parte 

das Forças Armadas, cometidos neste País em nome de meia-dúzia de pessoas. 

E o papel das Forças Armadas não é superior ao da Assembleia Nacional 

Constituinte. Não são as Forças Armadas que determinam o comportamento 

da Constituinte. Esta é que tem de determinar o papel das Forças Armadas 

neste País (palmas), da mesma forma que a Constituinte tem de terminar o 

papel da sociedade, sua forma de organização, os direitos e deveres de cada 

um de nós497. 

Em meio a este clima de tensão, as articulações para acertar as prerrogativas já 

eram operadas. O presidente da Comissão de Sistematização, senador Afonso Arinos 

(PFL-RJ), convocou para reunião os ministros militares e parlamentares de diversas 

correntes, como Fernando Henrique Cardoso, Luiz Henrique (PMDB-SC), Sandra 

Cavalcanti (PFL-RJ) e José Bonifácio de Andrada (PDS-MG) para atenuar a situação e 

evitar o impasse (MACIEL, 2008, p. 246). Vale registrar o depoimento de Leônidas Pires 

Gonçalves conferido ao jornalista Luiz Maklouf Carvalho. Segundo o general, Fernando 

Henrique Cardoso teria apresentado uma proposta de redação do artigo sobre a missão 

das FA: 

(...) com um papel datilografado (...) onde estava escrito aquele acréscimo que 

eu achei muito bom [o da autorização de um dos três poderes, para poder 

intervir na ordem interna]. Eu, que me considerava um cientista político, mais 

ou menos, com bastante conhecimento da área, achei ótimo. Então eu disse 

para ele: “olhe, senador, eu gostei, está aprovado por mim” (CARVALHO, 

2017, p.65). 

No dia 18 de setembro, o relator apresentou o 2º Substitutivo, ou Cabral 2, 

atenuando as limitações anteriores ao papel das FA: foi mantida a expressão “lei e 

ordem”, mediante convocação dos poderes constitucionais498. Apesar de também ter 

modificado o mandato presidencial de José Sarney para seis anos499, o novo texto ainda 
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mantinha algumas medidas do Cabral 1: direitos trabalhistas, a possibilidade de 

exploração privada dos serviços de telecomunicação, o parlamentarismo e a anistia ampla 

(PILATTI, 2008, p. 164). 

Independentemente de a lembrança do general ser verídica ou não, houve um veto 

militar ao substitutivo, principalmente no que tange à destinação constitucional das FA e 

a ampliação da anistia. Era indispensável para os militares uma ampla prerrogativa para 

agir internamente a partir de um comando centralizado. Ao apresentarem-se como fatores 

de estabilidade e segurança, não era admissível uma previsão legal que restringisse muito 

o poder de convocação militar. Por outro lado, sob o risco de quebrar o tabu, houve um 

recuo por parte daqueles constituintes que exerciam o trabalho junto à relatoria de 

Bernardo Cabral. Entretanto, mesmo temendo que as discordâncias pudessem provocar 

um retrocesso autoritário, onde a espada de Dâmocles encerraria o processo constituinte, 

os parlamentares buscaram uma saída conciliatória, numa forma de acomodar as 

propostas do CPEC e das FA. Em que pese a ameaça simbólica do veto militar, havia 

ainda espaço para conciliação sobre uma das mais importantes demandas militares. 

A rigor, as duas propostas não eram tão distantes entre si, havia espaço para 

acomodação como já era ensaiado pela emenda de Roberto Brant. Era necessário apenas 

desfazer os nós que impediam a fluidez das negociações. Para o campo militar, era 

inadmissível renunciar à sua função “interventora”, assim como também era inconcebível 

o comando partilhado entre os três poderes. Por outro lado, no campo liberal (moderados 

e progressistas) a centralização do poder convocatório nas mãos do Poder Executivo era 

entendida como um desequilíbrio institucional e, embora fosse imperativa uma maior 

restrição ou tipificação, a ação militar no plano interno não deixava de ser recurso 

necessário do poder civil. Para tanto, a partir da concordância de ambas as partes sobre a 

necessidade das ações militares internas, foi possível acomodar suas divergências. 

Para o campo militar, era admissível a extensão do poder de convocação para os 

demais Poderes, desde que a autoridade suprema ainda estivesse nas mãos do Presidente 

da República. Isso impediria qualquer choque de convocações antagônicas, preservando 

assim o comando centralizado e uniforme das instituições armadas. Para o campo liberal, 

era aceitável uma previsão legal ambígua e abrangente para o uso da força militar em 

 
cinco anos. Em que pese seu ato napoleônico, o presidente da ANC, Ulysses Guimarães, reagiu defendendo 
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comissões, apenas em 1988 seria enfim encerrado quando foi aprovado o mandato de cinco anos. Para mais 
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âmbito interno – como previa a expressão “lei e ordem” –, desde que ela estivesse 

subordinada incondicionalmente ao poder civil – leia-se, os três Poderes. Mais tarde, 

como já era previsto, uma lei complementar poderia regulamentar esse uso da força. 

Era mantida a função “interventora” das FA, enquanto forças “estabilizadoras” ou 

“garantidoras” das instituições, desde que fossem convocadas pelo poder civil. 

Entretanto, não era questionado o envolvimento militar nas tomadas de decisões políticas, 

ainda que fosse feito apenas pelos generais representantes da instituição. Para as elites 

políticas e castrenses, a subordinação militar se concretizava a partir do poder de 

convocação pelos três Poderes, bem como na função “protetora” das FA sobre eles. 

Conforme a sua concepção elitista e institucionalista, os processos institucionais de um 

regime democrático não poderiam sofrer influências externas, sob risco de comprometer 

a representatividade ou violar os procedimentos legais. Dessa forma, a força militar 

poderia assegurar a integridade de um acirrado processo eleitoral, ou conter eventuais 

pressões extra-institucionais que o processo político democrático estava sujeito, seja por 

meio de greves ou por manifestações populares. Fundamentalmente, era conveniente para 

os parlamentares a subordinação militar aos poderes civis, não só porque sentenciava o 

fim das intervenções militares que rompiam com as regras do jogo político, como também 

o uso da força a “serviço do direito” poderia blindar as instituições civis de pressões 

sociais. A função “policial” das FA era um consenso no seio parlamentar. 

Em que pese o acordo feito entre segmentos das elites políticas e os militares, o 

clima ainda era de relativa tensão durante as votações dos destaques sobre o segundo 

substitutivo de Bernardo Cabral. No campo político institucional, havia um desgaste 

muito grande da Comissão de Sistematização em função da lentidão dos seus trabalhos e 

na centralização das decisões em alguns poucos parlamentares. Segundo o RANC, era 

muito difícil uma mudança significativa do texto após aprovação das matérias por essa 

comissão. Nestas circunstâncias, os líderes dos partidos junto à mesa da comissão 

procuraram acelerar os trabalhos, uma vez que o baixo clero se via ocioso e ansiava pelo 

início das votações no Plenário (PILATTI, 2008, p. 171)500. 

 
500

 Havia um excesso de manobras regimentais que prolongavam os trabalhos da comissão. Nessas 

circunstâncias, Afonso Arinos ampliou a bancada da mesa para mais dois vice-presidentes, composta por 

quatro auxiliares ao todo. Como registrou Adriano Pilatti: “Acidentes técnicos permitiam nova intervenção 

dos líderes: o painel eletrônico de votação apresentava problemas, o que obrigava a processar as votações 

por chamada nominal. Isso fazia com que as votações se arrastassem por horas, para impaciência dos 

próprios constituintes e exploração pela mídia, o que levou a Mesa da Comissão a apresentar balanço 

quantitativo dos trabalhos em 10 de outubro, quando já se somavam 121 votações, mas a Comissão ainda 

votava o sexto dos 336 artigos do Cabral 2. Todo esse atraso originou duas prorrogações do prazo de 
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Foi nesse contexto que no dia 28 de outubro foram votados, a toque de caixa, os 

textos-base de todos os Títulos de IV a IX, sendo que o Título V previa as matérias de 

interesse castrense. Com 75 votos contra apenas quatro, este título foi amplamente 

aprovado, seguindo para a votação dos destaques que se deram no dia seis de novembro 

de 1987 (PILATTI, 2008, p. 208). 

No que toca às votações da subordinação e destinação das FA, José Genoíno 

apresentou uma emenda que resgatava integralmente o artigo 414 da CPEC, conforme 

era previsto pelo anteprojeto Cabral 1. O constituinte apontava para o problema do 

emprego da expressão “lei e ordem”, considerado vago e que conferia um poder muito 

abrangente de intervenção pelas FA, apesar de manter a condição de convocação pelo 

poder civil. No seu entendimento, fundamentado pela DSN, o termo “lei e ordem” 

preserva a tutela militar sobre a organização de Estado. 

(...) Ao se colocar “Lei e ordem”, o que se está dizendo com esta expressão? 

Quando se fala “ordem”, está-se pressupondo o contrário da ordem, que é a 

desordem. Quando falamos “ordem”, estamos dando um sentido de que 

qualquer desordem pode justificar a intervenção das Forças Armadas – 

desordem social, desordem pública, desordem econômica – e isto quer dizer, 

em outras palavras, que as Forças Armadas podem cumprir, pelo texto 

constitucional do Substitutivo II, o trabalho que deve ser feito pela polícia, e 

por outra instituição. 

(...)Essa tutela militar, que teve na doutrina de segurança nacional a sua 

fundamentação teórica, coloca a “lei e a ordem”, mantém a base dessa 

abrangência, para uma intervenção das Forças Armadas501. 

O discurso contra a tutela militar foi veiculado pela oposição para assim angariar 

votos a favor do artigo da CPEC. Para Lysâneas Maciel, a condição dos militares 

enquanto árbitros do sistema político brasileiro impede uma efetiva democratização das 

FA. Fundamentalmente, a partir desse papel, era empregada a força militar contra 

trabalhadores de forma desproporcional, como havia sido o caso da invasão à Companhia 

de Siderúrgica Nacional e em Itaipu502. 

Em defesa do artigo previsto pelo segundo substitutivo, Fernando Henrique 

Cardoso procurou sustentar que o texto inova ao condicionar a intervenção militar à 

convocação dos poderes constitucionais. Para ele, a tutela militar se devia exclusivamente 

ao emprego do termo tradicional “dentro dos limites da lei”, o que conferia a obediência 

condicional ao poder civil. Logo, a nova redação seria moderna por romper com a tutela 

militar, uma vez que além de retirar a expressão cunhada por Rui Barbosa, estendia o 

 
conclusão dos trabalhos da Comissão, que foram decididas pela Mesa da ANC, mais uma vez com 

beneplácito dos líderes partidários” (PILATTI, 2008, p. 170).   
501

 Ver: Atas de Comissões – Comissão de Sistematização (suplemento c), 06/11/1987, página 18. 
502

 Ver: Atas de Comissões – Comissão de Sistematização (suplemento c), 06/11/1987, página 19. 
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poder de convocação da força militar aos três poderes. Por outro lado, não era possível 

adotar o termo “garantia da ordem constitucional”, forjada pela CPEC, em função do seu 

aspecto excessivamente restritivo. Nesse sentido, sem o braço coercitivo do Estado para 

garantir a “ordem”, prevista pela lei, logo a Constituição seria desrespeitada: 

(...) ao elidirmos a possibilidade da participação das Forças Armadas em 

circunstâncias específicas, estaremos fazendo uma Constituição para ser 

desrespeitada. Por quê? Porque amanhã, quando os partidos pedirem garantias 

federais à eleição, não poderemos fazer nada, pois a Constituição terá fechado 

essa possibilidade. A “Ordem e lei” aqui se refere a isso. A questão central é 

quem dá a ordem, e as Forças Armadas hão de ser, na democracia, 

hierarquizadas, obedientes, silentes e fora do jogo político; obedecem à decisão 

que aqui, explicitamente, se diz que é de um dos Poderes constitucionais503. 

O argumento de Fernando Henrique Cardoso foi o mesmo empregado por Prisco 

Vianna. A expressão genérica “ordem e lei” permite o emprego das FA não só para 

garantir os poderes constituídos, quando ameaçados, como também para restabelecer a 

ordem, mesmo quando não houver ameaça504. A conclusão para este constituinte, era que 

a prerrogativa viabilizava uma função policial das FA, como a espada de Leviatã. 

Gerson Peres (PDS-PA), acompanhando o voto de Fernando Henrique Cardoso, 

sustentou que as FA foram responsáveis pelas transformações políticas do país. Na sua 

concepção, era necessário que o Congresso Nacional se reaproximasse dos militares, a 

fim de evitar novas arbitrariedades promovidas pelas FA. Para o parlamentar era natural 

o envolvimento das instituições armadas nas decisões políticas, assim como também as 

isentava das responsabilidades no envolvimento dos golpes passados, que decorreram em 

função das debilidades das instituições civis ou das elites políticas: 

Deveríamos, isto sim, ter a sabedoria política de trazer as Forças Armadas para 

discutir dentro do Congresso as suas atividades; quer no setor econômico, no 

campo da fiscalização orçamentária; quer no setor de segurança nacional, na 

Comissão de Segurança Nacional; quer no que diz respeito ao processo de 

adidos militares, no campo das Comissões de Relações Exteriores do 

Congresso Nacional. Se aqui vivessem os militares discutindo conosco o seu 

papel em relação ao desenvolvimento do País, nós não teríamos muitos golpes 

ou nenhum golpe mais. 

(...) O distanciamento é que força aqueles que têm armas a depor os que não 

têm e também, muitas vezes, o péssimo comportamento; o comportamento 

impatriótico da classe política força os quartéis a saírem com armas e reporem 

esse comportamento dentro de um processo normal505. 

Não menos importante, Bernardo Cabral defendeu o próprio texto, atribuindo a 

coautoria a Fernando Henrique Cardoso506. Assim como fez César Maia, para agregar 

 
503

 Ver: Atas de Comissões – Comissão de Sistematização (suplemento c), 06/11/1987, página 19. 
504

 Ver: Ata da Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, página 141. 
505

 Ver: Atas de Comissões – Comissão de Sistematização (suplemento c), 06/11/1987, página 20. 
506

 Embora a redação do artigo seja diferente da emenda de Roberto Brant, sabemos que o princípio básico 

trazido pelo texto já circulava desde o começo do processo constituinte. 
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legitimidade ao seu texto, o relator da comissão reivindicou a imagem de ex-cassado pelo 

regime militar, mas “desvinculado de qualquer revanchismo”.  

A instituição das Forças Armadas é séria e com elas não se podem confundir 

os militares que a denegriram no passado. E falo muito à vontade, porque foi 

num Governo militar que fui cassado e perdi dez anos de meus direitos 

políticos. Por esta razão até é que vejo ser esta a melhor oportunidade – 

desvinculado de qualquer revanchismo – para mostrar que as Forças Armadas, 

neste texto, estão subordinadas ao poder civil
507

. 

No seu entendimento, o artigo garantia a efetiva subordinação militar aos poderes 

civis, de forma “racional e objetiva” sem recair no “lado emocional e subjetivo”508. Dessa 

forma, não era possível uma tipificação restritiva do emprego da força militar, uma vez 

que esta poderia ser empregada pelo Estado quando necessário. Não por acaso, mais uma 

vez o exemplo da garantia eleitoral pelas FA foi reutilizado pelo relator509. 

O artigo sintetizava a conciliação política que deu o tom da democratização 

(NAPOLITANO, 2020), ao vestir um mantra da “neutralidade”, conferindo uma 

aparência técnica e universal, sem pender supostamente para um dos lados “radicais” e 

não guardar “ressentimentos”. A partir de uma narrativa que isentava as responsabilidades 

das FA sobre o regime autoritário e a violência provocado por ele – transferindo-as para 

os “maus militares” ou para a “fraqueza” das instituições civis –, era forjada uma série de 

tabus que fundamentavam não só um acordo entre elites políticas e militares, mas a 

permanência destes nas decisões políticas e um novo tipo de “modelo” de ação militar. 

No imaginário liberal trazido pelos parlamentares, a democracia era fundamentada 

pelo bom funcionamento das instituições, dentro dos limites legais estabelecidos. 

Entretanto, conforme a especificidade brasileira do liberalismo, era atribuído às FA o 

papel de força coercitiva para salvaguarda desse bom funcionamento, ou até mesmo como 

uma espécie de substituto, quando as instituições civis falham. O velho e tradicional uso 

da força pelas autoridades do Estado, seja para blindar o processo político ou para 

execução do controle social, ainda era reivindicado, agora sob uma nova roupagem liberal 

oligárquica, o que conferia um maior controle efetivo do poder civil. Não menos 

importante, Fernando Henrique Cardoso reproduziu uma aparência das FA conforme o 

imaginário liberal brasileiro: onde valores como a hierarquia e a disciplina garantia a 

 
507

 Ver: Atas de Comissões – Comissão de Sistematização (suplemento c), 06/11/1987, página 21. 
508

 Ver: Atas de Comissões – Comissão de Sistematização (suplemento c), 06/11/1987, página 21. 
509

 “Vamos supor que, de uma hora para outra, haja denúncia de fraude eleitoral em determinado Estado, 

envolvendo o seu Governador. A Polícia Militar não poderia ser chamada, pois cabe ao Exército, nessa 

hora, a apuração dos fatos”. Ver: Atas de Comissões – Comissão de Sistematização (suplemento c), 

06/11/1987, página 21. 
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obediência, assim como a presença física militar seria sinônimo de segurança e garantia 

da “ordem” pretendida. 

Diante da conveniência que poderia ser o novo modelo de “intervenção” militar, 

sobretudo a partir de um amplo acordo com a cúpula militar, o peso do consenso entre os 

parlamentares foi expresso pelas votações unânimes. A emenda de José Genoíno foi 

rejeitada por 64 votos contrários e vinte favoráveis. 

Finalmente, no que toca à ampliação da anistia, o segundo substitutivo incorporou 

as demandas castrenses. Na votação das emendas, prevaleceu o discurso da ampliação 

gradual da anistia, como sugeria Egydo Ferreira Lima: “Não teremos a democracia se não 

conquistarmos os militares. Temos que aceitar a anistia mesma que seja dada a conta 

gotas” (MACHADO, 2006, p. 124). Mesmo que fosse uma bandeira do PMDB, alguns 

dos parlamentares dessa legenda temiam que um avanço expressivo neste tema levaria a 

um retrocesso autoritário. Nessas circunstâncias, das quatro emendas encaminhadas, 

apenas o destaque de Eymael foi aprovado510.  

Vale constar que as galerias foram lotadas pelos militares cassados de todas as 

patentes no momento da votação da ampliação da anistia. Com a derrota, os líderes do 

PMDB enfrentaram um ambiente de hostilidade e revolta por parte desses cassados, sob 

gritos de “PMDB traidor”. Mário Covas e Jarbas Passarinho foram cercados e quase 

agredidos, sendo escoltados para sair do Congresso. A decepção dos cassados com o 

PMDB foi então confirmada com as votações do primeiro turno no Plenário, que 

basicamente preservaram o texto da Comissão de Sistematização. Segundo Flávia 

Burlamaqui Machado, o texto promulgado estabeleceu pela primeira vez um tipo de 

reparação de natureza econômica, beneficiando, entretanto, um grupo bastante restrito de 

anistiados, os aeronautas atingidos por portarias secretas do Ministério da Aeronáutica 

em 1964. Ampliou também o período de abrangência da Emenda Constitucional nº 26, 

que beneficiaria a partir de então atingidos no período de 18 de setembro de 1946 até a 

data de promulgação da Constituição. Não menos importante foram anistiados aqueles 

afastados pelo decreto-lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, beneficiando os 

participantes dos levantes de 1935 e da campanha do “Petróleo é nosso” (MACHADO, 

2006, p. 127). 

 
510

 “Por 55 votos a 28, o deputado José Maria Eymael (PDC-SP) conseguiu aprovar uma emenda dispondo 

que os cidadãos que foram impedidos de exercer sua profissão em decorrência das portarias reservadas do 

Ministério da Aeronáutica nºs S50-GM5 e S-285-GM5, ambas de junho de 1964, tivessem direito a 

reparação econômica, a ser concedida por uma lei ordinária que iria vigorar no prazo de 12 meses depois 

de promulgada a nova Constituição” (MACHADO, 2006, p. 125).  
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No campo militar, prevaleceu certa tranquilidade com relação aos trabalhos da 

ANC, após terminados os trabalhos da Comissão de Sistematização. No levantamento do 

general Tamoyo Pereira das Neves, em que pesem as “articulações da esquerda”, as 

matérias de interesse militar que foram aprovadas pela comissão atendiam às demandas 

castrenses. Evidentemente, que tal “conquista” se devia exclusivamente ao lobby militar: 

A surpresa para a “esquerda” foi a atuação das assessorias militares. 

Conhecendo a maneira de agir e a tendência político-ideológica da quase 

totalidade dos constituintes – fruto de um trabalho preliminar –, e tratando com 

seriedade e profundidade os assuntos de interesse militar, puderam elaborar 

eficaz agenda de trabalho que possibilitou prestar, aos constituintes, um 

assessoramento baseado em argumentos corretos e convenientes511. 

No mesmo relatório, o general ainda considerou que pelo menos vinte artigos 

aprovados atendiam as expectativas castrenses: 

Encerrada a etapa destinada à Comissão de Sistematização, o texto a ser 

enviado a Plenário inclui 20 (vinte) artigos, com diversos parágrafos e incisos 

que atendem pontos de interesse das Forças Armadas. 

- manutenção da atual destinação constitucional das Forças Armadas; 

- manutenção do serviço militar obrigatório; 

-  manutenção das Polícias Militares como força auxiliar e reserva do Exército; 

- concessão de anistia dentro de padrões justos; 

- atribuição específica do Presidente da República para provimento dos postos 

de oficiais-generais; 

- manutenção da condição, para ingresso na carreira militar, de ser brasileiro 

nato; 

- não é permitido o voto ao militar, durante o serviço militar obrigatório; 

- manutenção da elegibilidade dos militares somente com mais de dez anos de 

serviço ativo; 

- manutenção da tutela de patente para os oficiais; 

- proibição da sindicalização e da greve para os militares; 

- proibição da filiação de militares a partidos políticos; 

- perda da patente, pelo oficial, somente após decisão de tribunal militar de 

caráter permanente; 

- julgamento dos crimes militares definidos em lei, pela Justiça Militar; 

- inaplicabilidade do “habeas-corpus” às punições disciplinares512. 

Embora o general apontasse a existência de outros seis artigos que deveriam ter 

seus textos reformulados, apenas um foi especificado: a introdução do terrorismo como 

crime sujeito às mesmas sanções, no artigo que considera a prática de tortura como crime 

inafiançável, imprescritível e insuscetível ou anistia513. 

Suas demandas, em certa medida, foram atendidas, mesmo que fosse necessário 

estabelecer acordos e acomodações. Entretanto, não era apenas em função dos resultados 

da primeira fase da ANC que se explicava o relativo contentamento dos militares. A 

formação do Centrão que se mobilizou para alterar o regimento interno foi entendido 

 
511

 Novembro de 1987 - fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0034_v_02_d0001de0001, página 07. 
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 Novembro de 1987 - fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0034_v_02_d0001de0001, página 07. 
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 Novembro de 1987 - fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0034_v_02_d0001de0001, página 07. 
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pelos militares como uma manobra positiva dos parlamentares. Para a caserna, a 

articulação desse “bloco” moderado e conservador representava um sinal de que aqueles 

artigos aprovados pela Comissão de Sistematização não estariam mais sujeitos a 

modificações. 

4.3. Um grande acordo nacional com Centrão, com as FA, com tudo 

De acordo com o RIANC, o projeto de Constituição aprovado pela Comissão de 

Sistematização seria encaminhado ao Plenário para votação em dois turnos. Era muito 

difícil uma mudança substancial nessa segunda etapa do processo constituinte. No 

primeiro turno, após a votação dos Títulos e Capítulos, seriam encaminhadas as emendas 

já apresentadas anteriormente, sendo que, para a sua aprovação, era necessária a maioria 

absoluta (280 votos). Encerrado esse turno, o projeto seria encaminhado novamente à 

Comissão de Sistematização para a preparação do texto. No segundo turno seriam votadas 

apenas emendas supressivas ou de correção do texto, seguido pela votação global do 

Projeto. Posteriormente, ele retornaria à mesma comissão para a redação final (PILATTI, 

2008, p. 196). 

Como pontuou Adriano Pilatti, nesta fase o poder decisório estava concentrado 

nas mãos do presidente da ANC, quem poderia interferir nos procedimentos dos 

trabalhos. Além disso, as deliberações seriam feitas por um grande colegiado de 559 

membros, o que demandava novamente o papel dos líderes para orientar as votações 

nominais. Nem todos sabiam das nuanças da maior parte das questões, muito menos os 

acordos que estavam em andamento (PILATTI, 2008, p. 197). Nestas circunstâncias, os 

líderes partidários assumiram o papel preponderante e organizador das deliberações, ao 

efetuar barganhas e acordos para viabilizar as votações no Plenário. “Um ‘colégio de 

líderes’, instância informal de consulta e decisão, se formou a partir dessas continuadas 

reuniões e passou a centralizar as atividades constituintes” (ROCHA, 2013, p. 81). 

Diante da impossibilidade de apresentar novas emendas, da necessidade de obter 

um quórum mínimo de 280 votos em Plenário para modificar o projeto de Constituição, 

além da centralização dos trabalhos pelo presidente da ANC e pelos líderes, os 

parlamentares do baixo clero, junto a líderes conservadores ligados ao governo, 

articularam uma mudança regimental (PILATTI, 2008, p. 197). Ao se organizarem em 

um bloco, autointitulado “Centro Democrático” – Centrão –, esses constituintes 

promoveram uma “rebelião” que se deu principalmente após aprovação da estabilidade 
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no emprego – sem considerações de tempo de serviço ou outras exigências – pela 

Comissão de Sistematização (ROCHA, 2013, p. 81).  

Segundo um dos expoentes do “grupo”, Amaral Netto (PDS-RJ), a origem desse 

movimento se devia à “tirania dos líderes e da Comissão de Sistematização” (BARBOSA, 

2012, p. 224). Para este “bloco”, havia uma quebra da representatividade, uma vez que 

apenas uma minoria de parlamentares daquela comissão tinha preferência na deliberação 

dos artigos do projeto. Além disso, a Comissão de Sistematização não teria supostamente 

apenas organizado os trabalhos das subcomissões e comissões temáticas, em função da 

modificação de alguns dos textos aprovados por estas. 

Segundo Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, embora fossem levantados 

esses argumentos, o real objetivo não era reforçar a lógica de construção participativa do 

texto constitucional, como previsto pelo regimento original. A ideia era subverter essa 

“lógica para permitir que dispositivos sem nenhuma referência ao processo desenvolvido 

nas subcomissões e comissões temáticas fossem a Plenário” (BARBOSA, 2012, p. 225). 

Ao articular os parlamentares que se sentiam ociosos, pretendia-se criar um “rolo 

compressor” nas votações em Plenário. Para tanto, o objetivo principal do Centrão 

consistia em alterar o regimento interno, adotando regras que facilitassem a proposta de 

alternativas ao projeto de Constituição encaminhado pela Comissão de Sistematização. 

Em outras palavras, pretendiam reverter a prioridade desta comissão para as votações do 

Plenário (BARBOSA, 2012, p. 224).  

Com apoio de José Sarney, os líderes do Centrão514 apresentaram, no dia dez de 

novembro, 314 assinaturas para reivindicar a mudança do regimento, decidida em três de 

dezembro de 1987 (CARVALHO, 2017, p. 24). A partir do substitutivo Cardoso Alves, 

o regimento interno passava a dar preferência às emendas assinadas por metade mais um 

dos constituintes no Plenário. Mais tarde, no dia cinco de janeiro de 1988, a Comissão de 

Sistematização foi substituída pela figura individual do relator-geral, assim como também 

foi criada uma comissão específica para redação final do Projeto (ROCHA, 2013, p. 82). 

Os ataques à Comissão de Sistematização e as críticas ao regimento interno 

também eram reproduzidos pela caserna. Conforme os RPMs de novembro e dezembro, 
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 Além de Amaral Netto, podemos elencar: Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP); Afif Domingos (PL-

SP); José Lourenço (PFL-PE); Ricardo Fiúza; Delfim Netto (PDS-SP); Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP); José 

Maria Eymael; Gastone Righi (PTB-SP); Roberto Jefferson (PTB-RJ); Paes Landim (PFL-PI); Expedito 

Machado (PMDB-CE); Sólon Borges dos Reis (PTB -SP). Para mais informações sobre a formação do 

Centrão, ver: ROCHA, 2013; BARBOSA, 2012; PILATTI, 2008; NOBRE, 2013; SALLUM JUNIOR, 

1996.  
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a formação do “bloco” Centrão era uma reação de grupos moderados e conservadores 

“aos avanços das esquerdas”: 

A união de constituintes “moderados” e de “centro” no grupo chamado de 

CENTRÃO representou, ao final dos trabalhos da Comissão de 

Sistematização, uma reação contra minoria da esquerda. Temas polêmicos, 

constantes do projeto de Constituição a ser enviado a votação em plenário, 

poderão ser modificados a partir da alteração do regimento interno da 

Constituinte, conforme pleiteia a maioria constituinte representada pelo 

CENTRÃO515. 

Nesse sentido, esse “grupo” pretendia impedir a promulgação de uma 

Constituição “insólita”, para tanto, era necessário romper a “camisa-de-força” imposta 

pelo regimento interno, que garantia a “vantagem” das esquerdas516. Logo, por ser a 

maioria parlamentar, esse “bloco” garantiria a representatividade democrática, 

promulgando uma Constituição que “atendia” aos interesses nacionais517.  

Esse raciocínio não era uma exclusividade dos militares ligados ao CIE, já que o 

próprio ministro do Exército sustentava que o Centrão era uma “reação de uma maioria 

à resultante deixada por uma minoria”. Para os militares, como já levantado acima, a 

democracia estava reduzida aos procedimentos institucionais e a suposta representação 

de uma maioria eleitoral, não por acaso o ministro entendia que a “minoria” deveria ser 

submetida à “maioria”: os “outros devem a ela se submeter”518. Apesar da avaliação 

otimista, a caserna ainda mantinha suas desconfianças sobre as elites políticas, uma vez 

que esses parlamentares poderiam se sentir intimidados pela “campanha de difamação” 

promovida pela esquerda: 

O CENTRÃO não pode jamais acreditar na “esquerda” ou mesmo subestimá-

la. Para chegar ao poder ela tudo fará, Prova disto está na campanha injuriosa 

e suja que vem desencadeando contra os parlamentares deste grupo junto às 

suas bases eleitorais, contando para isso com o apoio irrestrito de sindicatos e 

do clero “progressista”. 

Este procedimento visa a intimidar os parlamentares inexperientes – no gozo 

de sua primeira legislatura – que, temerosos das críticas de seus eleitores, 

poderão retirar-se do “CENTRÃO”. Se atingido esse objetivo, a “esquerda” 

terá sua primeira vitória antes da votação em plenário, pois este grupo não terá 

mais o mesmo poder de voto demonstrado por ocasião da aprovação do novo 

Regimento Interno519. 

 
515

 Novembro de 1987 - fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0034_v_02_d0001de0001, página 18. 
516

 Dezembro de 1987 - Fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_88065448_d0001de0001, página 

07. 
517

 “Vão surgindo os primeiros indícios da possibilidade de ter-se uma Constituição que espelhe o 

pensamento médio da sociedade brasileira. Isto deve-se ao grupo denominado “CENTRÃO”, majoritário 

na Constituinte (...)”. Dezembro de 1987 - Fundo do SNI - 

br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_88065448_d0001de0001, página 06. 
518

 OESP, 03 de dezembro de 1987, página 06. 
519

 Janeiro de 1988 - Fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0034_v_03_d0001de0001, página 07. 
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As desconfianças com relação às elites políticas pareciam se confirmar quando 

começaram as votações do primeiro turno no dia 27 de janeiro de 1988. A formação do 

Centrão não significou a operação de um “rolo compressor” que esmagava as oposições 

com votações unânimes no Plenário. Tratava-se de um “grupo” muito heterogêneo, que 

funcionou muito mais como uma “coalizão de veto” do que como uma frente parlamentar 

propositiva, dotada de uma agenda comum (BARBOSA, 2012, p. 229). Por essa razão, a 

primeira votação sobre o Preâmbulo e no Título I da Constituição não obteve os 280 votos 

para a aprovação, forçando uma negociação entre o Centrão e as demais forças políticas 

(ROCHA, 2013, p. 83). Além disso, apesar da composição minoritária, os parlamentares 

do campo mais progressista e de esquerda, entre outros não alinhados àquele “bloco”, 

conseguiam manter relativo poder de veto. A partir daí, as negociações prévias foram 

constantes, de modo a tentar o consenso em torno de textos-base, o que na prática 

recuperava o substitutivo da Comissão de Sistematização. Quando se tratava de questões 

inconciliáveis, era deixado para o voto em Plenário decidir os impasses, sob risco de criar 

“buracos negros”520. 

A rigor, as reuniões das lideranças partidárias contribuíram, em certa medida, para 

acelerar o processo constituinte521. Estes procuraram combinar votações, acomodar 

conflitos, negociar e firmar acordos sobre questões em disputa. A busca pelo consenso, 

onde muitas vezes prevalecia o conflito, foi a saída encontrada para se escapar dos 

“buracos negros”. Mesmo assim, em que pesem os esforços conciliatórios, as 1020 

votações foram marcadas por empates, prolongando os trabalhos do primeiro turno por 

cinco meses. 

No que toca às matérias destacadas aqui neste trabalho, todas as demandas 

militares foram votadas no dia 12 de abril de 1987. Inseridas no Título V do projeto de 

Constituição, o texto apresentado resgatava integralmente o substitutivo aprovado de 

 
520

 Com base no fenômeno astronômico, onde nem a luz escapa do campo gravitacional de um buraco 

negro, a expressão foi empregada para as circunstâncias onde não havia força por parte dos grupos políticos 

para aprovar ou rejeitar cabalmente matérias do projeto de Constituição. Dessa forma, o processo 

constituinte era paralisado até que um novo texto do relator fosse capaz de “destravar” o impasse. Para ver 

mais sobre os impasses que configuraram os “buracos negros” ver: PILATTI, 2008 e ROCHA, 2013. 
521

 “A institucionalização das reuniões de lideranças – não apenas dos líderes em sentido estrito, mas 

também os constituintes mais influentes em cada bancada, conforme o tema em jogo- produziu efeitos 

diversos. Por um lado, contribuiu para acelerar os trabalhos, na medida em que necessariamente obrigou a 

retirada de destaques para viabilizar a votação das emendas de acordo. Também permitiu a aprovação de 

boa parte dos capítulos por folgada maioria, com poucas votações polarizadoras de capítulos; as 

polarizações ficaram, em geral, para as votações de dispositivos específicos. Por outro lado, ampliou 

violentamente o poder de agenda dos líderes que, através das fusões de emendas, podiam chegar ao Plenário 

com um texto recém-elaborado, que os demais constituintes não conheciam, e simplesmente orientá-los a 

votar” (PILATTI, 2008, p. 238). 
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Bernardo Cabral. Nem mesmo o Centrão apresentou alternativas àquele texto, muito 

menos resgatou as sugestões originais dos militares. Na verdade, os parlamentares 

daquele “bloco” acompanhavam as mesmas propostas aprovadas pela Comissão de 

Sistematização. Sob o peso do consenso da maioria dos constituintes, aqueles do campo 

da esquerda e progressista não encontraram margem para aprovar suas propostas 

alternativas. Desta forma, as votações para substituir os textos conforme as sugestões do 

CPEC foram unanimemente rejeitadas. 

Sobre a substituição da redação do projeto de Constituição que definia o papel das 

Forças Armadas, apresentaram destaque para substituição conforme o projeto CPEC: 

Haroldo Lima, Waldyr Pugliesi (PMDB-PR) e José Genoíno. Vale constar que, ao 

caminhar contra o destaque, José Fogaça (PMDB-RS) resgatou novamente o exemplo 

sobre a possibilidade de as FA garantirem a apuração de um processo eleitoral ameaçado 

pelo governador de Estado, o que comprometeria o uso da força policial522. As lideranças 

partidárias: Mário Covas do PMDB, Bonifácio de Andrada do PDS, Gastone Righi do 

PTB, Adolfo Oliveira do PL recomendaram que suas respectivas bancadas votassem não. 

Por outro, as lideranças do PT, PCdoB, PDT e PCB recomendaram a aprovação. A 

emenda foi amplamente rejeitada por 325 contrários, 102 favoráveis e cinco abstenções. 

A rigor, a emenda atendia em partes as reivindicações de uma parcela dos parlamentares 

do PMDB que eram antigos defensores do CPEC, fraturando assim a aliança daqueles 

parlamentares mais progressistas que pretendiam resgatar aquele Anteprojeto523. O veto 

militar, seguido pela acomodação que viabilizou a aprovação dessa destinação 

constitucional das FA, isolou os parlamentares dos partidos de esquerda que apresentaram 

a emenda. 

Não menos importante, sobre a emenda do serviço militar facultativo, apresentado 

por Vladimir Palmeira (PT-RJ), sofreu uma rejeição maior ainda: 336 contrários, 74 

favoráveis e cinco abstenções524. Não foram apresentadas emendas à proposta de 

ampliação da tutela militar a suboficiais nem em relação a extensão do direito ao voto dos 

conscritos. 

 
522

 Ver: DANC, Ata da 245ª Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 12 de abril de 1987, página 

9374 e 9375. 
523

 Defensores do artigo 414 do CPEC, José Tavares, Roberto Brant e Arnaldo Martins votaram contra ela 

no Plenário. A posição não pode ser vista como um contrassenso, uma vez que eles defenderam uma 

acomodação das propostas do CPEC e dos militares. 
524

 Ver: DANC, Ata da 245ª Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 12 de abril de 1987, página 

9379. 
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No que toca à segurança pública, o texto aprovado pela Comissão de 

Sistematização obteve ampla vantagem: 377 favoráveis, 36 contrários e apenas 3 

abstenções525. Carlos Cardinal apresentou destaque que suprimia o trecho do texto que 

condicionava as Polícias Militares como “forças auxiliares e reserva do Exército”. A 

rejeição foi menor, 144 votos favoráveis, 224 favoráveis e seis abstenções526. 

Segundo o jornal FSP, um acordo prévio foi firmado entre os constituintes e os 

ministros militares, através dos seus assessores, para que o substitutivo da Comissão de 

Sistematização fosse aprovado. Com a formação do Centrão, os militares poderiam ter 

tentado resgatar sua sugestão original, mas, provavelmente, em função da falta de coesão 

desse “bloco”, bem como na tentativa de evitar uma possível derrota, mantiveram o 

acordo realizado. Considerado os “olhos e ouvidos de Leônidas Pires Gonçalves”, o 

general Werlon Coaracy de Roure foi o único assessor militar que acompanhou as 

votações. Em que pese o clima de tranquilidade, ainda pairava alguma preocupação: 

A maior preocupação dos membros do lobby dos militares, durante a votação 

foi a possibilidade de uma interferência dos parlamentares de esquerda, durante 

a votação de emendas, que obstruísse uma fórmula intermediaria criada pelo 

senador Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP) de que as Forças Armadas 

só poderão intervir para garantir a lei e a ordem a pedido de um dos poderes 

constitucionais. Na prática, as Forças Armadas já são chamadas, através do 

Executivo para atender solicitações do Judiciário, principalmente durante 

eleições em pequenos municípios do país, para se evitar problemas de conflitos 

políticos. O congresso somente ratificou o que vinha sendo aplicado na prática, 

na avaliação dos militares527.  

Após a aprovação das demandas castrenses aqui analisadas, a única preocupação 

dos militares recaía fundamentalmente na não ampliação da anistia, que ainda era uma 

dúvida na votação em Plenário. O RPM de maio de 1988 expressava essa atenção: 

Espera-se dos constituintes o descortino necessário para a manutenção da 

Anistia em termos toleráveis que não venham a conturbar o processo de 

transição e que signifique, apenas, o perdão àqueles que, por motivo ideológico 

ou por interesses contrariados, se opuseram aos desígnios democráticos da 

REVOLUÇÃO de MARÇO de 1964528. 

Apesar das aflições militares para uma possível derrota na matéria sobre a anistia, 

as propostas encaminhadas pela Comissão de Sistematização foram mantidas. Encerrados 

os trabalhos do primeiro turno em julho de 1988, os militares faziam um levantamento 

positivo das suas vitórias: 

 
525

 Ver: DANC, Ata da 245ª Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 12 de abril de 1987, página 

9386. 
526

 Ver: DANC, Ata da 245ª Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 12 de abril de 1987, página 

9404. 
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 FSP, 13 de abril de 1987, página 06. 
528

 Maio de 1988 - Fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0034_v_04_d0001de0001, página 19. 
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- A anistia aos militares cassados não passou dos limites estipulados no texto 

do “CENTRÃO”. 

(...) Os interesses das Instituições Militares foram satisfatoriamente 

preservados pelo trabalho diuturno de assessorias que realizaram convincente 

trabalho de esclarecimento dos parlamentares. Ao contrário de outros “lobby” 

– como ficaram conhecidos os contatos nos bastidores –, as Forças Armadas 

não almejaram benefícios corporativistas, pautando suas reivindicações nos 

interesses maiores da Nacionalidade e vislumbrando um futuro de progresso e 

conciliação para todos os brasileiros529. 

Apesar do clima de tensão durante o segundo turno provocado pelas críticas do 

pronunciamento de José Sarney, que acusou a nova Constituição de tornar o país 

ingovernável (ROCHA, 2013, p. 83), não havia matérias que despertassem a preocupação 

dos militares. A rigor, apenas uma matéria foi alvo relativamente constante de críticas: o 

direito de greve. Em um contexto marcado por várias greves e intensa mobilização social, 

em determinadas ocasiões as FA, principalmente o Exército, assumiram um papel de 

contenção desses movimentos sociais. Como supramencionado pela reportagem da FSP, 

os próprios militares consideravam que o que foi ratificado já vinha sendo aplicado na 

prática. No próximo capítulo aprofundaremos essa questão em particular: em que medida 

era ratificado o papel policial das FA? Houve uma permanência do papel militar interno, 

como as fontes sinalizam – assim como boa parte da bibliografia – ou houve uma nova 

remodelagem desse papel militar em novo contexto social? Havia bases sociais para o 

papel militar na garantia da “ordem e da lei”? 
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 Junho de 1988 - Fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0034_v_04_d0001de0001, página 07 e 17. 
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Capítulo 5 – Argumento da Força: a blindagem institucional 

Em uma das suas maiores obras produzidas, História Militar do Brasil, Nelson 

Werneck Sodré realiza um estudo aprofundado sobre a especificidade do papel militar ao 

longo da história do Brasil, dividido em três fases. Durante a primeira fase, a colonial, as 

forças armadas tinham enquanto função assegurar a empresa de colonização, defendendo 

o território contra possíveis “invasões” estrangeiras ou do “inimigo interno” (SODRÉ, 

2018, p. 80). Já a fase autônoma, iniciada após o processo de independência, sua função 

consistia na preservação do patrimônio territorial conquistado ao longo da colonização – 

daí as lutas de fronteira –, assim como também garantir a unidade política, criando as 

condições para o exercício da autoridade central em todo o território (SODRÉ, 2018, p. 

284). Nesta fase, as FA experimentaram uma profunda transformação, inviabilizando sua 

instrumentalização pela classe latifundiária e gradativamente se tornando um instrumento 

da burguesia brasileira. Diante das fragilidades dessa classe, o Exército adquiriu 

autonomia, podendo participar de transformações estruturais do país, especialmente na 

Abolição e na Proclamação da República. Entretanto, a força terrestre foi neutralizada 

pelas oligarquias, diante da supremacia das suas próprias milícias estaduais (as polícias 

militares). Somente após o movimento tenentista e a Revolução de 1930 que se começaria 

a Fase Nacional, etapa ao qual o trecho destacado acima se refere. 

Para que o Brasil se realize como nação, que é necessário e, em consequência, 

em que consiste a tarefa das Forças Armadas? A resposta, em termos sumários, 

poderia ser: assegurar as instituições democráticas e a livre expansão 

econômica nacional. 

(...) Ao participar, como instituições, da gigantesca tarefa de desenvolvimento 

em bases nacionais, pelo aproveitamento das riquezas naturais em benefício 

do país, e não de outros países, as Forças Armadas colocam-se 

inevitavelmente, ao lado das forças populares, e distanciam-se, 

inevitavelmente, do latifúndio e do imperialismo, os interessados em transferir 

tais riquezas ao exterior, em entregá-las aos trustes e monopólios externos. 

Esse papel é fundamental, indissoluvelmente ligado ao de assegurar as 

liberdades democráticas, e define o caráter nacional das Forças Armadas, e tem 

um conteúdo político profundo, sem ter, de outro lado, qualquer sentido de 

participação política, enquanto atividade partidária de sentido tradicional. As 

Forças Armadas são um partido político de conteúdo nacional, que não 

participa de atos eleitorais, que não se insere na linha de organizações 

especificamente políticas, dentro dos limites indicados. Sua sorte está ligada 

ao desenvolvimento do país, e esse desenvolvimento só é possível em bases 

nacionais (SODRÉ, 2018, p. 488 e 493). 

Apesar do viés nacionalista que as Forças Armadas adquirem nesta fase, o golpe 

de 1964 foi um aprofundamento do processo de dissociação com o “povo” brasileira, que 

havia começado pelo golpe de 1937. Para Sodré, empregar as FA para processos de 
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conquista de poder significa inevitavelmente a quebra da disciplina, principalmente 

quando se atribui a elas o papel policial de assegurar o novo regime: 

O mais importante ainda, para as instituições, o que as minou verdadeiramente, 

introduzindo um germe de dissolução terrível foi o papel, que aos militares se 

confiou, de funcionar policialmente, perdendo, presidindo inquéritos, 

intervindo nos Estados nas Assembleias, nos sindicatos, nas associações 

estudantis, nas empresas públicas e privadas (SODRÉ, 2008, p. 481). 

Nelson Werneck Sodré nos oferece interessantes aportes teóricos para reflexão. O 

inegável envolvimento dos militares nos processos políticos brasileiros, imputou- lhes 

papéis ou funções dentro das especificidades históricas. Conforme são assumidos novos 

conteúdos, emergem e se afirmam novas formas de organizações e novos métodos de 

combate. Logo, surge a questão: com a saída gradual e negociada dos militares no poder, 

qual seria o seu novo papel político? Se não era cogitado o afastamento efetivo dos 

militares sobre as decisões políticas, o que era esperado tanto pelos próprios segmentos 

castrenses, quanto pelos diferentes setores da elite política sobre a nova função das 

instituições armadas em uma democracia? Existia um relativo apoio social para um novo 

modelo de “intervenção” militar? Como reproduzido pela reportagem do FSP no capítulo 

anterior, o que os militares queriam dizer que era ratificado e o que já era feito na prática? 

Com base nessas questões, neste capítulo analisaremos o processo de construção 

e consolidação de um novo papel político das instituições armadas durante os anos 

oitenta, principalmente durante o momento constituinte. Os militares atuaram na costura 

de um acordo político com os constituintes conservadores e liberais-moderados em torno 

da função “policialesca” das FA para “assegurar” a estabilidade dos processos 

institucionais. O artigo 142 representa a hegemonia dessa nova função histórica das 

instituições armadas.  O emprego da força a “serviço do direito” servia não só para cobrir 

possíveis “falhas” ou ausências do poder civil, mas, principalmente, na blindagem dos 

processos políticos contra movimentos sociais. Vimos no capítulo passado como estes 

segmentos sociais “concordaram” sobre essa nova atribuição militar. Para tanto, neste 

capítulo veremos o nascimento desta prática ainda durante o regime militar e como ela se 

sistematizou, tornando-se uma opção conveniente para as elites políticas. Em outras 

palavras, aqui procuramos entender como foi possível a efetivação e consolidação do 

acordo sobre a destinação constitucional das FA, que viabilizou a promulgação do artigo 

142 da Constituição Federal de 1988. 

5.1. Os novos movimentos sociais e a Constituinte 
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O regime militar provocou profundas mudanças institucionais, principalmente na 

esfera econômica, que tiveram expressiva influência na aceleração das transformações 

sociais. A marcha de crescimento econômico promovido pelo I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) combinou produção agrícola, exportação de manufaturas, 

estímulo ao mercado interno e a indústria de bens duráveis e bens intermediários 

(NAPOLITANO, 2014, p. 162). A demanda por mão de obra provocada pela rápida 

industrialização, principalmente na região sudeste, provocou grandes migrações internas, 

das áreas mais pobres para as mais ricas e do campo para as cidades (LUNA; KLEIN, 

2014a, p. 91)530. Logo, enquanto consequência da concentração de renda e do arrocho 

salarial, cresciam nas cidades bairros periféricos e marginalizados, habitados por 

trabalhadores migrantes e empobrecidos, sem direitos sociais e trabalhistas, sujeitos à 

superexploração do trabalho. Ganhava forma uma nova configuração da realidade social, 

fruto das desigualdades produzidas pelo “Milagre Econômico”. 

Com o crescimento da inflação e a estagnação econômica, gradativamente o 

regime militar começava a perder legitimidade. Chegava ao limite o modelo de 

crescimento econômico adotado pelo regime, mesmo com a adoção do II PND. Não 

menos importante, o isolamento social do regime militar já era esboçado pelas derrotas 

nas eleições de 1974. Logo, o Brasil experimentou no final dos anos setenta a emergência 

de novos movimentos sociais, originados principalmente nas regiões periféricas de 

cidades como São Paulo, marcadas pela pobreza. 

Entravam em cena movimentos sociais urbanos vinculados às práticas da Igreja 

Católica com base na Teologia da Libertação, que impulsionava a criação de associações 

locais para ações cotidianas e até mesmo reivindicações ao Estado para melhorar as 

condições de vida locais – desde coleta de lixo regular, até a instalação de saneamento 

básico. Nesse sentido, foram criados grupos como a sociedade amigos de bairros, 

associações de moradores ou clubes de mães, entre outros, na maioria das vezes sob apoio 

de pastorais e CEBs. 

Nesse universo fervilhante dos bairros populares, onde lideranças 

comunitárias, religiosas, políticas e revolucionárias se encontravam, nasceram 

os novos movimentos sociais. O regime, mais preocupado em matar 

 
530

 “O crescimento do emprego na indústria manufatureira e no setor de serviços observado naquele período 

resultou das maciças migrações internas através de fronteiras estaduais e regionais, bem como do 

deslocamento da população da zona rural para os assentamentos urbanos. O fator de atração, gerado pelo 

aumento do emprego urbano e melhores condições de vida nas cidades, foi acompanhado pela crescente 

mecanização da agricultura brasileira. (...) A migração maciça de nordestinos pobres para as fazendas e 

fábricas dos principais estados do Sul foi um dos principais movimentos populacionais ocorridos no 

período” (LUNA; KLEIN, 2014a, p. 76). 
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guerrilheiros, não deu muita importância a estas associações populares, pois 

confiava que a Igreja saberia conter seus eventuais radicalismos. Lembramos 

que, no começo dos anos 1970, a ruptura entre a Igreja e o regime ainda não 

era um dado tão evidente. Nessas brechas sociais e políticas, inicialmente de 

maneira discreta, as associações de vizinhos e movimentos sociais urbanos 

foram crescendo antes de ganhar a visibilidade das ruas. E esse processo não 

foi exclusivo da Grande São Paulo, disseminando-se em várias cidades 

brasileiras, adaptando-se às tradições culturais e condições sociais locais. Em 

quase todos os casos, ganhou apoio de padres e outros setores da Igreja 

Católica (NAPOLITANO, 2014, p. 273). 

A grande novidade desses movimentos sociais se devia à sua organização 

autônoma e a prática contestatória sobre ações paliativas do Estado, consideradas 

populistas e clientelistas. Nascia um novo sujeito coletivo, organizado em torno de uma 

identidade, capaz organizar práticas das quais seus membros pretendiam defender seus 

interesses e expressar suas vontades, alimentando as lutas sociais (SADER, 1988, p. 55). 

Fundamentalmente, os movimentos sociais dos anos setenta nasciam em função da 

reconfiguração social dos trabalhadores, o que envolvia novos significados atribuídos às 

condições de vida. Eram novos sentidos que partiam do cotidiano e que não decorriam de 

discursos previamente existentes: 

Eles constituem reelaborações filtradas em novas matrizes discursivas – quer 

dizer: novos lugares, onde se constituem diversamente os atores, estabelecem 

novas relações entre si e com o meio e, portanto, abordam diversamente a 

realidade. A potencialidade das novas matrizes, está, portanto, tão ligada à 

consistência interna das suas categorias e modalidades de abordagem do vivido 

quanto à sua abertura, às fissuras que deixa para poder incorporar o novo, 

aquilo que era ainda indivisível e para o que não poderia necessariamente haver 

categorias feitas (SADER, 1988, p. 143). 

Despercebidas, dentro de um próprio campo discursivo que encontrava respaldo 

em diferentes classes sociais, gradativamente as pautas e os atos desses movimentos 

sociais ganhavam cunho político e contestatório. Em função do arrocho salarial e do 

aumento dos preços em função da inflação, foi criado o Movimento do Custo de Vida 

(MCV) em São Paulo, transformando-se numa espécie de central dos movimentos 

populares de bairro. Por um outro lado, na luta por melhores condições de trabalho e 

melhores salários, irrompiam as greves operárias que confrontavam as políticas 

econômicas governamentais (NAPOLITANO, 2014, p. 274 e 275)531. Nestas condições, 

uma greve de operários da região de São Bernardo do Campo ganhava proporções 

massivas em maio de 1978, originada das “articulações quase invisíveis do cotidiano da 

fábrica, em meio à pausa para o café e as idas ao banheiro”. A estratégia de ocupação das 

 
531

 A greve metalúrgica em várias indústrias da cidade aumentava ainda mais o sentido de protesto do MCV 

contra a política econômica do governo, pois em grande parte o movimento era composto pelas famílias 

dos operários em greve (NAPOLITANO, 2014, p. 275). 
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fábricas comprometia as ações policiais repressivas, uma vez que poderiam colocar em 

risco o patrimônio dos patrões. Fazia mais de dez anos que não havia uma nova greve 

operária de proporções significativas como esta. Como registra Marcos Napolitano, as 

autoridades civis e militares estavam desorientadas: 

O ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, não podia intervir no sindicato, pois 

este não assumira, de pronto, a articulação da greve. Um coronel do II Exército 

foi ainda mais direto: “Repressão, como? Este é um fato absolutamente novo, 

greve sem violência, sem agitação. É necessário reconhecer que nesta greve 

não há ingerências externas. Dessa forma não se pode fazer nada”. Reféns dos 

manuais da Doutrina de Segurança Nacional, os militares não podiam conceber 

uma greve sem agitadores “comunistas” e sem aparelhos sindicais 

“subversivos” (NAPOLITANO, 2014, p. 276). 

Fundamentalmente, as oposições que o regime militar enfrentava a partir de finais 

dos anos setenta não eram mais compostas pelo mesmo modelo guerrilheiro 

revolucionário, mas por uma luta civil democratizante que se ampliava socialmente. O 

governo militar ficava isolado, uma vez que além da mobilização contestatória promovida 

pelas camadas populares, também rompiam com ele intelectuais, setores da igreja 

católica, profissionais liberais (OAB e ABI) e setores da classe média. (NAPOLITANO, 

2014, p. 276). Neste movimento, outras alas da oposição ganhavam novo impulso, como 

foi o caso de estudantes universitários organizados na UNE – refundada em 1977. 

A mobilização social contrária ao regime militar ganhou novas roupagens na 

década de oitenta, período rico nas experiências político-sociais. Como aponta Maria da 

Glória Gohn, surgiram movimentos sociais com diferentes temáticas, cuja intensa 

atividade foi fundamental para a construção da cidadania e impulsionar os anseios para 

uma efetiva democratização (GOHN, 1995, p. 202). Dessa forma, as classes populares 

“irrompiam na cena pública reivindicando seus direitos, a começar pelo primeiro, pelo 

direito de reivindicar direitos” (SADER, 1988, p. 26). Ao resgatar princípios de 

autonomia e liberdade, com base nas ações comunitárias, foi abandonada a postura na 

cultura política brasileira em esperar ações do Estado, principalmente quando estes 

movimentos começaram a buscar modos em equacionar e de encaminhar as demandas, 

assim como também a sistematização de suas possíveis soluções (GOHN, 1995, p. 203). 

Em suma, era uma cidadania nova construída por movimentos sociais que estava 

vinculada a mudanças na cultura política, principalmente no que toca a forma de 

representar as lutas e as demandas da população. Não por acaso, os indivíduos envolvidos 

nessa intensa mobilização tinham a crença no “poder mágico” da participação popular, 

numa forma de democratização efetiva da coisa pública (GOHN, 1995, p. 204). Nestas 

circunstâncias, as campanhas pelas diretas surgiram em um pico de um ciclo de protestos 
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contrários ao regime e a política excludente de desemprego, demarcando um novo ciclo 

de protestos na constituinte (GOHN, 1997, p. 285).  

A partir de novas estruturas sociais, surgiam novos atores políticos, sob novas 

táticas de ação e luta. Havia novos padrões associativos e mobilizadores, onde a 

ampliação da autonomia política conferira maior peso de camadas médias e operárias na 

estrutura social, contrastado com seu reduzido peso institucional político. Os novos 

movimentos sociais, enquanto uma rede de interações informais entre uma pluralidade de 

indivíduos, grupos e ongs, envolvidos em conflitos políticos ou culturais com base de 

uma identidade coletiva comum, capitanearam o impulso democratizante a partir de ações 

de protesto (BERTONCELO, 2007, p. 46). Logo as diretas representaram uma luta pela 

ampliação da autonomia política frente ao governo militar. 

Com base nesses levantamentos, é possível entender que havia uma nova 

configuração social do Brasil dos anos oitenta. Dela, emergiram movimentos sociais 

massivos que contestavam o autoritarismo do regime militar. Este por sua vez, além de 

se encontrar isolado socialmente, as autoridades civis e militares não sabiam exatamente 

como responder de forma repressiva, como pontuado por Marcos Napolitano. 

Fundamentalmente, surgia um desafio, diante do lento e negociado movimento de saída 

dos militares do poder. Em um cenário onde gradativamente crescia a importância do 

Congresso Nacional, como seria possível garantir a não “interferência” da intensa 

mobilização social, como foram as diretas, cujos comícios reuniram milhares de pessoas 

nas ruas – sem considerar quando atingiram a marca de um milhão de manifestantes – 

sobre os processos políticos decisórios?  

Mesmo com a derrota da emenda Dante de Oliveira na Câmara de Deputados, a 

campanha das diretas pôs fim à continuidade do regime militar. Ela deslegitimou um 

padrão de dominação política: o controle autocrático sobre a sociedade, por meio do 

corporativismo estatal. Sistema esse que já estava sendo abalado pelas transformações na 

estrutura social e pela emergência de um padrão mais pluralista e autônomo de 

intermediação de interesses (BERTONCELO, 2007, p. 194). 

Como já mencionado anteriormente, o ciclo de mobilização social não diminuiu 

após a campanha das diretas. Pelo contrário, houve um aumento expressivo de greves de 

trabalhadores de diferentes setores sociais. Como bem observou Adriano Codato, com 

base nos dados levantados pelo NEPP, de 118 paralisações que ocorreram em 1978, em 

1987 houve um salto expressivo para 2193 paralisações (CODATO, 2005, p. 96). Tais 

movimentos, eram incitados principalmente pela profunda crise econômica e descontrole 
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inflacionário que o país enfrentava, agravado ainda pela sucessão de planos econômicos 

fracassados. Entretanto, não é possível descartar ou desassociar a intensificação das 

greves das disputas sociais e políticas que o processo constituinte despertou 

nacionalmente. 

Apesar da participação popular ao longo da Constituinte não ter sido constante, 

Lucas Brandão identificou 225 eventos entre novembro de 1986 e setembro de 1988, uma 

média mensal de 9,78 mobilizações sociais em torno da ANC (BRANDÃO, 2011, p. 81). 

Nesse cálculo de eventos identificados pelo autor, quarenta foram manifestações e 

comícios, 27 consistiram em caravanas à Brasília e lobby nos corredores do congresso, 

35 foram reuniões com os constituintes e 42 foram reuniões e encontros para articulação 

entre os movimentos (BRANDÃO, 2011, p. 83).  

Ao longo dos anos oitenta ganhou força no debate político a ideia de que o povo 

deveria participar da Constituinte, individualmente ou junto aos movimentos sociais. 

Conforme registra Maria Helena Versiani, nesse período, a sociedade brasileira 

desenvolveu uma cultura política de cunho democrático, que se sustenta na afirmação da 

necessidade de participação política do cidadão. Dessa forma, “havia um campo de 

possibilidades para que a participação popular na política se tornasse uma variável-chave 

da vida democrática” (VERSIANI, 2014, p. 146 e 147). 

O processo de democratização brasileiro foi resultado de duas dinâmicas que 

atuaram simultaneamente no sistema político: a dinâmica das negociações no universo 

das elites políticas e dos militares no poder, e a dinâmica das pressões da sociedade 

(camadas médias e classes operárias) sobre a ditadura. Com base neste levantamento, 

Adriano Codato especifica que a primeira dinâmica estabeleceu o conteúdo, definiu o 

modo e impôs a natureza da transição, enquanto a segunda determinou o seu ritmo 

(CODATO, 2005, p. 96). Como vimos nos documentos do CIE, todo esse esforço dos 

movimentos sociais não passou despercebido. Entretanto, diferente do começo dos anos 

setenta, uma “nova” prática de blindagem das instituições pelos militares já era ensaiada. 

Novos movimentos sociais exigiam novas fórmulas de repressão, uma vez que as pressões 

da sociedade precisavam ser contidas para se garantir os acordos políticos dentro do nível 

institucional. 

5.2. Braço forte, mão amiga: a blindagem política enquanto novo papel militar 

O modelo de repressão das FA não era mais adequado à nova estrutura social, 

muito menos aos novos movimentos sociais que dela emergiram. O “inimigo interno” não 
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era mais aquele guerrilheiro revolucionário, mas segmentos expressivos da sociedade que 

estavam mobilizados para uma efetiva democratização. Essa condição social tinha 

capacidade para manifestações ou protestos massivos, uma novidade para os militares no 

poder. Após a derrota do regime promovida pela campanha das diretas, passaram a todo 

custo a evitar que novas manifestações ganhassem a mesma proporção. 

Após vários comícios e manifestações massivas promovidas pela campanha das 

diretas em diferentes cidades do país, o governo se viu obrigado a conviver com essa 

intensa mobilização social. Entretanto, o dia da votação da emenda Dante Oliveira pela 

Câmara de Deputados registra muito bem que a ditadura militar ainda não havia acabado 

em 1984. Naquele dia, a vigília popular frente ao Congresso Nacional, destinada a 

pressionar as votações, foi suspensa em função da decretação de medidas de emergência 

pelo governo federal. Logo, o comandante da guarnição do Exército da capital federal, 

Newton Cruz, enviou tropas militares para cercar Brasília e os municípios próximos. 

Estavam proibidos o acesso de quaisquer caravanas e manifestações, assim como também 

foi censurada a transmissão ao vivo da votação pelo rádio e TV (BERTONCELO, 2007). 

Essa intervenção do Exército no processo político pode ser entendida como um 

primeiro ensaio do novo papel de blindagem institucional que as FA assumiram. Naquele 

contexto, era necessário assegurar o veto militar à realização de eleições diretas, 

garantindo assim que a pressão popular não influenciasse os votos dos deputados federais. 

Entretanto, a derrota simbólica do regime militar promovida pelas diretas impactou 

profundamente os militares. Logo, não era mais admissível que novas manifestações 

sociais ganhassem a mesma envergadura, além disso, os atos promovidos pelos novos 

movimentos sociais se tornaram a principal ameaça para “interferir” nos processos 

políticos. Fundamentalmente, tais pressões populares poderiam prejudicar a saída 

negociada dos militares no poder. Se a mão amiga estava estendida para acordos políticos, 

era preciso um braço forte para assegurá-los. 

Não foi por acaso que as diretas viraram um tabu para os militares. Como 

levantado em capítulos anteriores, na caserna prevalecia o temor de que a pressão popular 

promovida pelos movimentos sociais sobre os constituintes pudesse influenciar seus 

votos. Vistos como fracos e vacilantes, sem convicções ideológicas ou arraigados nas 

práticas clientelistas com finalidade eleitoral, essa elite política deveria ser blindada de 

possíveis “interferências externas”. 

O fantasma das diretas assombrava a caserna. Em RPM de abril de 1987, Tamoyo 

Pereira das Neves construía a narrativa de que os bispos do CNBB, Dom Luciano Mendes 
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de Almeida e Dom Antônio Celso Queiroz, procuravam reacender o movimento pelas 

diretas, favorecendo assim as campanhas e programas dos partidos de oposição, em 

especial Leonel Brizola (PDT), Haroldo Lima (PCdoB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 

membros da ala da “esquerda independente” do PMDB. Fundamentalmente, a crítica do 

general recaía no fato da existência de “pressões externas” para a definição do mandato 

de José Sarney, como se uma demanda de determinados segmentos sociais fora das 

instituições fosse ilegítima. Era uma narrativa neurótica que associava diretamente a 

reivindicação de eleições presidenciais como uma pauta de interesses da esquerda: 

Fixado pela Constituição em vigor, o mandato presidencial é uma questão que 

pode ser discutida pelo próprio Presidente da República, pelo seu partido, pela 

Aliança Democrática, pela Assembleia Nacional Constituinte e mesmo pela 

Sociedade, mas jamais em clima de paixão e pressões, e tendo como escopo 

mais os interesses pessoais e de grupos do que a consolidação do regime 

democrático532. 

A campanha pelas diretas seriam mais um pretexto para recriar um novo ciclo de 

protestos que supostamente beneficiariam as propostas das esquerdas. Em maio de 1987, 

alertava o mesmo general que diante da inviabilidade das “propostas” do PCdoB serem 

aprovadas na Constituinte – entre elas a suposta extinção das FA –, os partidos de 

esquerda tentariam recuperar a envergadura da mobilização popular das diretas: 

Visando a aprovação dessas propostas, que, em situação de normalidade, não 

seriam aceitas pelos parlamentares moderados – em maioria no Congresso –, 

o PC do B vem defendendo e estimulando a mobilização e a pressão popular 

sobre a Assembleia Nacional Constituinte, que se concretizará, durante as 

votações em plenário, por manifestações em BRASÍLIA, idênticas às 

demandas da campanha por “Diretas Já” em 1984, e pelo cerco do Congresso, 

com a tomada das galerias533. 

O temor dos militares para uma possível pressão dos movimentos populares sobre 

os constituintes ascendeu, principalmente a partir de abril, conforme o recrudescimento 

da mobilização social na Constituinte. Após a incorporação das emendas populares no 

RIANC, foi lançada a campanha para coletar assinaturas, fazendo com que os 

movimentos sociais se dirigissem às “ruas, praças, faculdades, igrejas, centros de 

convenção, rodoviárias”, entre outros lugares públicos. Fundamentalmente, foi a partir de 

junho que se tornaram mais frequentes os atos e manifestações em grandes centros 

urbanos para a coleta das assinaturas (BRANDÃO, 2011, p. 100)534. 
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 Abril de 1987 - Fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_87062417_d0001de0001, página 08. 
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 Maio de 1987 - Fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0034_v_01_d0001de0001, página 09. 
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 “O crescimento do número de ações foi vertiginoso neste período, com 7 eventos em março, pulando 

para 11 em abril, 15 em junho, 19 em julho e 24 eventos em agosto. O mês de agosto, especialmente em 

função da entrega das emendas populares, foi o mês com maior número de eventos diferentes ao longo de 

toda a Constituinte: toda a diversidade de movimentos, associações e sindicatos em torno de emendas 



324 

 

Como apontou Lucas Coelho Brandão, os movimentos sociais tinham preferência 

por realizar manifestações e comícios em defesa das emendas populares, principalmente 

as que pediam eleições diretas para presidente em 1988: 

Esta escolha de estratégia está relacionada a dois fatores: o primeiro era a 

reivindicação da herança das campanhas das Diretas-Já (usada como 

identidade capaz de conferir legitimidade ao movimento), tentando recriar o 

clima dos grandes comícios; o segundo fator foi a íntima ligação da campanha 

pelas emendas das diretas aos grandes partidos, e, notadamente aos 

presidenciáveis Luís Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola e Mário Covas – o 

caráter de comício eleitoral por um lado mobilizou a militância partidária, mas, 

por outro, foi uma das razões da fragmentação da campanha (BRANDÃO, 

2011, p. 102). 

Embora não fosse apenas a bandeira pelas diretas que proporcionava 

manifestações e comícios em Brasília e nos grandes centros urbanos, quase todas as 

mobilizações populares em torno da Constituinte eram associadas às diretas pelos 

militares. A razão das suas aflições se devia exatamente no possível resgate do clima de 

grandes protestos massivos. Nesse sentido, a esquerda “minoritária” no parlamento usaria 

os movimentos sociais enquanto massa de manobra para pressionar os constituintes, 

principalmente na Comissão de Sistematização e durante as votações em Plenário: 

Na última fase, considerada como o “grande momento” da participação 

popular, os participantes de esquerda, as organizações subversivas clandestinas 

e o clero progressista estimularão o deslocamento de delegações diversas para 

BRASÍLIA/DF, a exemplo do ocorrido em 1984, durante a votação da emenda 

que pretendia restabelecer a eleição direta para presidente da República.  

Nesse período, deverão ocorrer grandes manifestações populares em 

BRASÍLIA/DF, programadas, orientadas e conduzidas pelas correntes 

progressistas, podendo-se prever, nas votações mais importantes, o cerco ao 

Congresso e a tomada das galerias, buscando intimidar os constituintes 

moderados (maioria) e, até mesmo, os conservadores, muitos dos quais, 

constrangidos, poderão alterar a sua posição e o seu voto535. 

A “tomada das galerias” e a mobilização popular para pressionar os constituintes 

foi uma prática comum durante o processo constituinte. Como fizeram os militares 

cassados, que, ao acompanhar as votações sobre a ampliação da anistia, vaiaram os 

parlamentares, principalmente do PMDB, quando a emenda foi rejeitada. Essa estratégia 

de alguns segmentos sociais era adotada desde a votação da Emenda Dante de Oliveira, 

intensificando-se durante a Constituinte (BARBOSA, 2012, p. 288)536. Entretanto, não 

 
populares se dirigiu à Brasília para ver os seus projetos de lei serem protocolados pelo Congresso” 

(BRANDÃO, 2011, p. 98). 
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 Maio de 1987 - fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0034_v_01_d0001de0001, página 09. 
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 Não por acaso Aloysio Chaves (PDS-PA) se queixou dos “telefonemas à residência de parlamentares, 

a presença em gabinetes com insistência, com exposições feitas numa linguagem muitas vezes agressiva, 

dura indelicada – frequentemente insólita, raiando pela indelicadeza, pela grosseria. (...) Verifico, Srs. 

Senadores, que não há mais privacidade, não há mais respeito ao lar, não há mais o direito de pensar, de 

manifestar opinião livremente neste Congresso ou em qualquer outra parte” (BARBOSA, 2012, p. 288). 

Ver também: (BERTONCELO, 2007). 
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eram apenas os militares que tinham aversão a estes atos, alguns constituintes 

constrangidos criticavam estas ações. A despeito das desconfianças e suspeitas dos 

militares sobre as elites políticas, havia um certo consenso entre ambos para a necessidade 

de blindar os processos políticos. A concepção elitista castrense que considerava como 

“interferência” a pressão de movimentos sociais sobre as tomadas de decisão pelas 

instituições políticas também era compartilhada pelas elites políticas. Um episódio 

narrado por Leonardo Augusto de Andrade Barbosa traduz muito bem o 

descontentamento dos constituintes sobre as pressões populares: quando o Centrão 

conseguiu alterar o regimento interno, 

(...) as câmeras dos fotógrafos Júlio Bernardes e Lula Marques registraram, 

respectivamente, manifestantes ligados à Central Única dos Trabalhadores 

acenando com cédulas de dinheiro para os parlamentares e o deputado José 

Lourenço respondendo às provocações com um gesto grosseiro (a mão direita 

espalmada batendo sobre o punho esquerdo fechado) (BRABOSA, 2012, p. 

288). 

Como registra o mesmo autor, entre as elites políticas é comum afirmações de que 

a sua condição de representante do “povo” foi atribuída legitimamente pelas eleições, ao 

contrário dos grupos que ocupam as galerias – e os movimentos sociais – que não teriam 

essa representatividade. Não por acaso o deputado Amaral Netto (PPR-RJ) chegou a 

questionar na época os critérios para distribuição das credenciais que davam acesso às 

galerias, chegando a propor uma emenda ao RIANC nesse sentido (BARBOSA, 2012, p. 

288). Esses argumentos reduzem a soberania popular a uma obra de ficção, restringindo 

assim o funcionamento dos processos políticos ao âmbito institucional. 

Fundamentalmente, alguns constituintes instrumentalizaram a entidade “povo” de tal 

forma “que reivindicam conhecer sua vontade ou falar em nome dele, quando lhe 

reduzem, de fato, a não mais que um ‘boneco de ventríloquo’” (BARBOSA, 2012, p.290). 

Vale pontuar que, embora o “povo” não deixe de ser mais uma obra de ficção, impossível 

de ser presentificado, não quer dizer que os parlamentares o incorporaram ao serem 

eleitos, mas que recebem poderes para agir em nome alheio, não em nome próprio 

(BARBOSA, 2012, p. 292). 

Em certa medida, diante das conveniências da composição parlamentar, os 

militares empregaram um discurso similar para deslegitimar a mobilização popular em 

torno da constituinte. Não por acaso, constantemente, seja em discursos públicos, ou nas 

narrativas dos RPMs, as pressões promovidas pelos movimentos sociais eram retratadas 

como uma disfunção, ou uma intromissão ilegítima. A pressão popular seria passional ou 

“utópica”, descabida da “realidade”, requerendo demandas impossíveis de serem 
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efetivadas, inclusive, capazes de promover “desastre econômico”537. Principalmente, as 

campanhas promovidas por esses movimentos sociais serviam de massa de manobra para 

determinados “inimigos” alcançarem seus objetivos para a tomada de poder. Dessa forma, 

para o bom funcionamento racional das instituições, o processo de decisões políticas não 

poderia sofrer influências externas, sendo restrita às determinações das elites políticas – 

e os generais. 

Vale também registrar a atenção dos militares sobre a campanha dos movimentos 

sociais em torno das emendas populares. Como já visto em capítulo anterior, os generais 

que assinavam os RPMs consideravam esse mecanismo de participação popular uma 

intromissão nas funções do Congresso Constituinte. Dessa forma, a campanha para 

coletar assinaturas era vista com desconfiança, como mais uma forma de manipulação. 

Conforme o discurso neurótico, praticamente qualquer movimento social, como o 

operário sindical, eram “usados” como massa de manobra para influenciar o processo 

constituinte: 

Por sua vez, as correntes que manipulam os diversos segmentos do Movimento 

Popular vêm procurando centralizá-lo, conscientizá-lo e comprometê-lo 

ideológica e politicamente com os projetos políticos das OS [organizações 

subversivas] que atuam no País. 

Hoje, o Movimento Popular, ao lado do Movimento Operário e Sindical, vem 

sendo utilizado para pressionar os membros da Assembleia Nacional 

Constituinte, com vistas a uma Carta “progressista”. Tal fato ficou evidenciado 

por ocasião da entrega das emendas populares, onde pode ser observada uma 

nítida tendência esquerdista538. 

Além dos movimentos sociais serem retratados enquanto fatores ilegais de 

“interferência” nos processos políticos, e/ou massa de manobra das esquerdas, eram 

também considerados promotores de “antagonismo social”, responsáveis por 

comprometer a coesão nacional. Os militantes do movimento negro seriam supostamente 

“manipulados” pela imprensa e pelo clero progressista que 

(...) procuram, por todos os meios, explorar os negros com o objetivo de 

conscientizá-los de uma situação de inferioridade, difundindo a luta de classes 

e buscando uma forma de enquadrá-los como movimento de massa dentro dos 

movimentos populares. 

Dessa forma, a partir do momento que as esquerdas caracterizarem um 

sentimento racista no BRASIL, estará criada mais uma área de antagonismo 

social, com forte chamamento emocional539. 

 
537

 Este era um dos argumentos levantados pelos militares para recusarem a aprovação de uma anistia que 

incluísse a promoção retroativa dos militares cassados. 
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O general Tamoyo Pereira das Neves em maio de 1988 voltou a atacar o 

movimento negro, quando este em manifestação realizada no centenário da abolição 

criticou o patrono do Exército, Duque de Caxias. Logo, o chefe do gabinete do CIE não 

deixou de elogiar a dispersão promovida pela polícia do Exército contra a concentração 

de militantes frente à estátua do general – que fica em frente ao Comando Militar do 

Leste. 

Não obstante, o descontentamento das elites políticas sobre as pressões populares 

era também manifestado pelo temor da “convulsão social”. Na Comissão de 

Sistematização, o ex-arena Ruy Bacelar (PMDB-BA), ao criticar o governo de Sarney e 

defender a implementação do parlamentarismo, alegou que havia risco de “o povo descer 

dos morros, das palafitas e criar uma convulsão social”. Nestas condições, não descartava 

o emprego das FA: “Aí, sim, é que grupos da sociedade brasileira poderão solicitar às 

Forças Armadas que assumam o poder novamente”540. Foi em um raciocínio parecido que 

Jamil Haddad – associado mais ao campo da esquerda – alertava para uma possível 

“convulsão social”, caso não fossem efetivadas mudanças estruturais significativas. Em 

meio ao clima de intensificação da mobilização social que alarmava segmentos das elites, 

os militares se apresentavam exatamente como garantidores da ordem, a “serviço do 

direito” na linguagem dos parlamentares mais conservadores. 

5.2.1. Os ensaios para um novo modelo 

A prática do uso da força militar para reprimir movimentos sociais e greves 

acompanhou o discurso dos militares que se apresentavam como salvaguarda da “lei e da 

ordem”. Vale registrar, o quanto crescia o número de ações militares repressivas, 

impulsionadas pela desaprovação popular do governo Sarney, pelo aumento da 

mobilização em torno da Constituinte e, principalmente, pelo aprofundamento da onda de 

greves e protestos decorrentes da crise econômica. Neste tópico, levantamos as ações 

militares que tiveram maior repercussão nacional, tanto pela imprensa e entre 

parlamentares, quanto na caserna. 

Após o emprego da força em 1984 para garantir a rejeição da emenda Dante de 

Oliveira, ganhou relativa repercussão a greve promovida por metalúrgicos do Arsenal da 

Marinha, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1985. Fuzileiros navais foram convocados 

para evitar a formação de piquetes e, segundo Edmílson Soares, diretor da Secretaria 
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Sindical da CUT, quatro dos militantes ligados a entidade foram detidos e levados para o 

1º Distrito Naval541. Após dois dias de mobilização, 374 funcionários foram demitidos 

pelo ministro da Marinha Henrique Sabóia542. 

Em função do plano cruzado e do processo eleitoral de 1986, houve um relativo 

refluxo da mobilização social, como registrado anteriormente. Entretanto, o fracasso das 

tentativas de estabilização econômica retomou à alta inflacionária, o que agravou as 

perdas salariais e o aumento do desemprego. Logo, em outubro daquele ano, vinte e cinco 

mil funcionários da CSN paralisaram seus trabalhos, reivindicando a suspensão de 

algumas punições das lideranças sindicais e a revogação do decreto 89.253, de 1983, que 

impedia a extensão de alguns direitos trabalhistas depois dessa data, como bonificações 

de férias e participação dos lucros543. Diante deste cenário, foram enviados soldados do 

22º Batalhão de Infantaria Blindada para ocupar o interior da fábrica, a fim de “proteger 

as instalações da usina da CSN” e permitir aqueles trabalhadores que não aderiram à greve 

dos metalúrgicos assumissem seus postos. Era a primeira invasão militar à fábrica 

ocupada por grevistas, dentro de um total de quatro. 

Diante dos sinais de recessão, o ano de 1987 experimentaria o maior número de 

greves e o de jornadas não trabalhadas. Na forte onda de greves que se instalou a partir 

do mês de março, fuzileiros navais ocuparam o terminal marítimo da Petrobras, assim 

como tropas do Exército também ocuparam refinarias e centro de produção da mesma 

empresa. Além disso, nesse mesmo período, forças militares ficaram de prontidão durante 

a greve dos bancários (ALMEIDA, 2014, p. 280). 

O emprego excessivo da força militar naquele contexto não passou despercebido 

pelos constituintes de espectro mais progressista, que contestaram a grande abrangência 

da destinação constitucional das FA. Por outro lado, os militares insistiam que suas ações 

foram executadas em decorrência da suposta “ilegalidade” dos atos grevistas, conforme 

a lei nº 4330 que regula o direito de greve e a lei nº 1632, que proibia paralisações nos 

serviços públicos e atividades essenciais. Fundamentalmente, a justificativa para as 

intervenções militares se devia ao suposto cumprimento de ordens das instâncias 
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superiores e que as “falsas acusações” poderiam comprometer seus objetivos na 

Constituinte: 

Ainda na ANC, chamou a atenção o elevado número de parlamentares, na sua 

quase totalidade de esquerda, que ocuparam a tribuna para tratar da destinação 

constitucional das Forças Armadas e condenar o emprego da Marinha e do 

Exército, respectivamente, durante a greve dos portuários e dos petroleiros. 

Essa atuação recebeu tratamento tendencioso da imprensa que buscou 

transmitir a ideia de que teria ocorrido por iniciativa própria dessas Forças 

singulares544. 

O clima de tensão se agravou ainda mais no dia 25 de junho do mesmo ano na 

cidade do Rio de Janeiro, quando o ônibus em que estava o presidente José Sarney e sua 

comitiva foi apedrejado por manifestantes. Quase incendiado pela multidão, o ônibus 

ainda teve uma das suas janelas quebradas, ferindo levemente o presidente (FERREIRA, 

2018, p. 56). 

Cinco dias mais tarde, em decorrência do aumento da tarifa da passagem de 

ônibus, um grande protesto tomou o centro da capital carioca. Na manifestação foram 

levantadas palavras de ordem contra a figura do presidente e do governador Moreira 

Franco. Diante das dificuldades da polícia em conter a revolta, segundo os veículos de 

imprensa, cerca de trinta ônibus foram incendiados, além de outros que foram apedrejados 

ou tiveram seus pneus furados. Logo após a reunião com Leônidas Pires Gonçalves, José 

Sarney convocou forças do Exército para intervir, cabendo ao Comando Militar do Leste 

a ocupação da Estação da Central do Brasil545. 

Diante destes eventos, o RPM de junho de 1987 registrava: 

(...) a cidade do RIO DE JANEIRO transformou-se em palco de cenas 

deploráveis com o atentado às Instituições Democráticas, representado pela 

agressão sofrida pelo Presidente da República e sua comitiva, e com um 

distúrbio civil de grandes proporções, em protesto contra o aumento das tarifas 

de ônibus. Os dois acontecimentos representam a tentativa de desmoralização 

do Governo e o encorajamento à desobediência civil e ao enfrentamento das 

forças mantenedoras da ordem. Estes fatos justificam o estabelecimento de 

dispositivos militares que, por sua expressão dissuadir a transformação de 

manifestações públicas em distúrbios civis546. 

As proporções dessa revolta podem ter contribuído para o consenso dos 

parlamentares sobre a “necessidade” do emprego da força militar contra protestos e 

manifestações populares, entre outras possíveis ocasiões. Na percepção de segmentos 

expressivos da classe política, as ações internas das instituições castrenses deveriam ser 
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apenas regularizadas, dentro daquilo que consideravam a subordinação militar ao poder 

civil – o seu poder de convocação, de preferência estendido aos três Poderes. Em que pese 

a formação do consenso para o uso das forças militares na repressão e controle social, 

inclusive com armamento pesado, havia constituintes críticos a esse modelo que ganhava 

forma: 

Os últimos episódios ocorridos no Brasil, agora, já na Nova República, que 

contaram com a participação das Forças Armadas na repressão aos diversos 

movimentos, expuseram as nossas, Forças Armadas a uma situação de 

desgaste, talvez, diante da opinião pública. Tive oportunidade de fazer um 

pronunciamento aqui, sobre a colocação de um tanque, um canhão, no Viaduto 

do Bem-Fica no Rio de Janeiro, com um cano voltado para a estação. Se aquele 

dispositivo estava ali, armado, nós presumimos que, em determinada 

circunstância, aquilo seria utilizado, e seria utilizado, vamos dizer, contra um 

trem em movimento, contra a população, ou a destruir a plataforma. Quer 

dizer, é uma situação que levava as nossas Forças Armadas, especificamente, 

no caso, o Exército a uma situação de profundo desgaste na medida em que o 

meio excedia, em muito, a sua possibilidade de aplicação547. 

Com a implementação do plano Bresser, o movimento sindical centrado na CUT 

e na CGT marcaram uma nova “Greve Geral” para o dia 20 de agosto de 1987. Gelsom 

Rozentino Almeida destacou o caráter unificado do movimento, que não só reuniu os 

partidos de esquerda (PT, PCdoB, PDT e PSB), como também federações e associações 

de moradores e outras entidades do movimento popular (ALMEIDA, 2014, p. 281). 

Entretanto, prevaleciam divergências estratégicas entre as duas entidades sindicais: 

enquanto a primeira assumia pautas políticas, a segunda queria restringir suas 

reivindicações no campo sindical e econômico. Fundamentalmente, com a greve, a CUT 

pretendia engajar totalmente a campanha pelas eleições diretas, incluindo também a 

reivindicação para o não-pagamento da dívida externa (MACIEL, 2008, p. 251). Não 

menos importante, com a manifestação que seria promovida, a entidade pretendia o 

recolhimento de assinaturas para as emendas populares que seriam encaminhadas à 
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Constituinte548. Em que pese o seu relativo esvaziamento em função da divisão sindical, 

segundo a avaliação da CUT, a greve teve apoio da maioria dos trabalhadores549. 

Conforme registram os RPMs de junho a agosto de 1987, os militares 

acompanhavam a movimentação das entidades sindicais para a organização da greve, 

principalmente, sob o olhar atento das reivindicações pelas eleições diretas e na possível 

pressão sobre os constituintes. Durante a realização da greve geral, a Companhia de 

Siderúrgica Nacional (CSN) foi ocupada por militares com o objetivo de evitar a 

paralisação dos trabalhos. 

Um mês depois, em setembro, novamente forças militares do Exército foram 

convocadas para conter uma greve dos trabalhadores da construção civil de empresas que 

prestavam serviços em Itaipu. O conjunto residencial dos trabalhadores foi cercado pelas 

tropas, levando ao confronto que resultou na prisão de quatro operários e dezesseis feridos 

a baioneta (ALMEIDA, 2014, p. 281). 

Na Comissão de Sistematização, ao defender a emenda popular que extinguia a 

previsão legal que permitia as ações militares internas, a presidente da UNE, Gisele 

Mendonça, denunciou as arbitrariedades do uso da força militar contra os movimentos 

sociais e grevistas: 

O Ministro do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves, exerce 

abertamente os mais diversos tipos de pressão sobre a Constituinte, sem ter, no 

entanto, a mínima legitimidade para assim agir, tentando dessa forma aviltar a 

todo o momento a soberania desta Casa e a soberania dos Deputados eleitos 

pelo povo, de garantir a Constituição que o povo deseja. Basta ver que os 

tanques e as baionetas continuam sendo usados contra trabalhadores, contra a 

sociedade. 

Tivemos exemplos claros disso, tanto no comício das diretas para 1988 

realizados aqui, em frente ao Congresso Nacional, como na última greve geral, 

nas quais os militares, que se arvoraram em defensores da ordem interna, 
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 Lucas Brandão constatou que a convocação da greve geral pela CUT foi tema de polêmica entre os 
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(ALMEIDA, 2014, p. 307). 
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vieram trazer a desordem, reprimindo os trabalhadores e os estudantes que 

participavam dessas manifestações, aspiração do povo brasileiro550. 

Lysâneas Maciel criticou o uso da violência militar para reprimir movimentos 

sociais e greves de trabalhadores. Ao mencionar os episódios que ocorreram no segundo 

semestre de 1987 – as ocupações militares na siderúrgica de Volta Redonda e na usina 

hidroelétrica de Itaipu –, o constituinte sustentou que se tratava de um papel inadequado 

das FA: 

Na verdade, assistimos, há poucos dias, aos tanques do Exército invadir a 

Companhia Siderúrgica Nacional, e também invadir Itaipu, para conter 

reivindicação legítima dos trabalhadores. Então, quem é que se coloca na 

posição de árbitro do que é legal do que pode ou não ser feito e do que pode 

ou não ser reivindicado? São as Forças Armadas, num papel inadequado, para 

o qual elas não foram criadas, mas vivido por elas neste país551. 

As ações militares continuaram no ano seguinte, quando em 13 de janeiro de 1988, 

cerca de quatrocentos soldados do 22º Batalhão de Infantaria Motorizada de Barra Mansa 

(RJ) ocuparam a siderúrgica da CSN em Volta Redonda, a pedido do presidente da 

empresa, Juvenal Osório. Mais uma vez, a motivação da operação se deveu a uma greve 

de trabalhadores que, no caso, ainda nem sequer havia começado552. Conforme relato do 

RPM, Tamoyo Pereira das Neves assumia o papel policialesco das FA ao considerar que 

o objetivo da ocupação militar seria “preservar o patrimônio da União”, uma vez que os 

grevistas teriam supostamente desencadeado uma série de “atos de vandalismo, 

saqueando alimentos dos restaurantes da empresa”553. As tropas só haviam se retirado 

seis dias depois, quando a greve finalmente foi encerrada. Era pelo menos a segunda ação 

militar sobre greve de trabalhadores na usina de Volta Redonda, um prenúncio do que 

estava por vir em novembro daquele mesmo ano. 

5.2.2. A consolidação do novo modelo de ação militar 

O lobby militar recaiu principalmente quanto à destinação constitucional das 

Forças Armadas. Ao contrário do que se poderia imaginar, em nenhum momento foi 

cogitado o princípio condicionante de obediência, tanto pela ala militar, quanto pelos civis 

envolvidos nas discussões constituintes. Apesar da intensa mobilização de parlamentares 

constituintes avessos à ação militar na “ordem interna”, estes não encontravam muito 
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respaldo social em 1987554. Isso não se deu por um suposto desinteresse civil em relação 

a temas militares, como aventam alguns cientistas políticos e historiadores, mas por uma 

relativa “consonância” (na falta de melhor termo) das camadas sociais mais baixas, 

principalmente no que tange ao emprego interno das forças militares. Este levantamento 

pode ser sustentado pelos resultados colhidos pela pesquisa “A Constituição que o Povo 

Quer” realizada pelo Instituto Gallup, nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, cujos 

resultados eram publicados de mês em mês pelo jornal O Globo555. No dia 24 de maio de 

1987, o jornal publicou a pesquisa a respeito de algumas pautas militares, com destaque 

para os 75% da população que “concordam” com a visão de que as “Forças Armadas 

devem ter o poder de intervir para conter desordens internas”556. Com pouca variação 

entre os estados, essa significativa porcentagem se concentrava, sobretudo, nas camadas 

sociais de renda mais baixa: “na classe D/E (77%), entre pessoas de instrução primária 

(78%) e secundária (78%), de meia idade (76%) e mais idosas (77%)”. Dos 22% 

contrários à "intervenção militar na ordem interna”, 32% pertenciam a classe A, enquanto 

38% possuíam ensino superior. 

A pesquisa também perguntou aos entrevistados: “Acha que as Forças Armadas 

deveriam obedecer sempre ao Presidente eleito, ou poderiam agir por conta própria, no 

caso de desordens dentro do país”? Para 75% da população das cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro, a ação militar deveria sempre obedecer ao Presidente da República. 

Enquanto outros 22% defendiam que as Forças Armadas deveriam agir por conta própria, 

número expressivo entre jovens (27%) e mulheres (26%). Este dado é interessante porque 

constata o imaginário da liderança nacional que exerce o cargo da Presidência da 

República.  

Em um artigo publicado na mesma página em que se encontrava os resultados da 

pesquisa, Bolivar Lamounier557 pontuou que a redação da questão sobre a destinação das 

Forças Armadas pode ter influenciado a resposta dos entrevistados ao mencionar 

“desordem”. Entretanto, continuou o cientista político, o expressivo número daqueles 
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favoráveis à manutenção da ação militar na “ordem interna” revelava uma concepção 

relativamente conservadora, principalmente dos setores de menor renda, ao 

“concordarem” com uma prática histórica e uma tradição constitucional. Integrante dos 

22% contrários à ação militar interna, o autor induz que a população de baixa renda estava 

desinformada, sobretudo aqueles “menos instruídos”, os “muito jovens” e aqueles “que 

não souberam dizer o que é Constituição”. 

Em primeiro lugar, não é possível sustentar que a maioria da população 

corroborava com a mesma perspectiva dos militares quanto à função policialesca das FA, 

principalmente no que tange à repressão de movimentos sociais e protestos populares. 

Em segundo lugar, a suposta desinformação das camadas populares pode ser entendida 

como outras possíveis leituras sobre a ação militar. Podemos aventar, como sugere o 

debate no período, que a crescente violência urbana levou à criação de uma política de 

segurança pública reduzida à simples repressão violenta pelas Polícias Militares. Desse 

modo, foi se criando nas camadas populares uma visão hegemônica em torno da 

“necessidade” de se investir mais em polícias ostensivas para coibir crimes, chegando-se 

a cogitar que as FA contribuíssem nesse papel. Entretanto, essa hipótese sempre foi 

descartada pelos altos oficiais, principalmente, por distinguirem o seu “poder mantenedor 

da ordem” da função policial, assim como foi exposto nas audiências públicas. Nesse 

sentido, em uma “entrevista” concedida pelo NE, Leônidas Pires foi questionado sobre 

como o Exército poderia participar no problema de segurança pública. O general elencou 

questões supostamente técnicas, legais entre outros motivos: 

A garantia da segurança individual e comunitária é de competência dos 

governos estaduais e não da União. Para isso eles dispõe das forças policiais. 

Em atividades relacionadas à Segurança Pública, o emprego do Exército só é 

permitido em caráter excepcional, temporário e localizado (...) os exércitos são 

preparados para agir através do emprego de todo o seu enorme aparato 

organizacional e bélico. Para combater o crime comum, a forma de atuação é 

completamente distinta. E mais: os pais, que entregaram orgulhosamente seus 

filhos ao Exército, não gostariam de vê-los perseguindo marginais (...)558. 

Embora não pudesse ser pelo mesmo significado atribuído pelos militares, a 

pesquisa revela que em certa medida a presença militar na “ordem interna” era tolerada 

socialmente (se não demandada). Se considerarmos que a noção de “desordem” implica 

na condição avessa ao cotidiano (como trabalho regular e funcionamento do comércio), 

a função atribuída aos militares por diferentes setores sociais é exatamente manter uma 

estabilidade social como agentes de segurança pública. Este levantamento pode ser 
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sustentado conforme aponta André Singer para o conservadorismo dos subproletariados, 

aqueles indivíduos cujo sustento depende exclusivamente do trabalho informal. Logo, 

estes trabalhadores informais são contrários a transformações rápidas, que podem gerar 

situações de crise e instabilidade, afetando por isso sua condição de vida e a regularidade 

de sua renda, por menor que ela seja (SINGER, 2012)559. 

Por outro lado, para os militares a noção de “ordem” ganha conteúdo em função 

de uma cultura política autoritária-conservadora, cuja visão meritocrática e tutelar da 

sociedade era avessa a greves de trabalhadores, representadas como uma quebra da ordem 

e das hierarquias sociais. Fundamentalmente, estes militares repudiam a influência de 

movimentos populares sobre decisões político-institucionais (consideradas ilegais por se 

darem em âmbitos extra-institucionais e extra-jurídicos). 

Para efeitos deste sistema de representações, a espada de Leviatã – as FA – atuam 

como o “poder mantenedor” da “lei e da ordem”, como órgão pronto para ser convocado. 

A resposta para aquelas situações de mobilização popular e greves é exatamente a ação 

militar repressora, como forma de proteção – tutela – da “ordem” e dos trâmites legais 

das instituições. Neste sentido, para os militares não havia descumprimento legal ao 

reprimir greves de operários e mobilizações populares, mas garantia do funcionamento 

democrático560. A prerrogativa constitucional que garantisse a ação militar interna era 

uma condição sine qua non para a concretização de uma democracia, sob uma perspectiva 

conservadora. Não por acaso, em entrevista cedida a Luiz Maklouf Carvalho, Leônidas 

Pires Gonçalves foi bem claro que não deixaria passar qualquer prerrogativa 

constitucional que inviabilizasse a ação militar na ordem interna (CARVALHO, 2018, p. 

65). 

Como visto acima, no campo da classe política era conveniente o emprego das FA 

enquanto força militar para a blindagem da ordem política e econômica. Além disso, era 

atribuído às FA um papel desenvolvimentista e até “educacional” por alguns 

constituintes. Havia uma convergência para a manutenção do emprego da força militar na 

“ordem interna” a partir de significados e interesses distintos. Fundamentalmente, a 

participação das instituições militares, isto é, dos generais no processo político brasileiro, 

era também naturalizada e esperada. Não por acaso, alguns parlamentares argumentavam 
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 Infelizmente não existe outra pesquisa do mesmo tipo feita posteriormente aos eventos de 1987 e 1988. 
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 Como vimos no capítulo 1, a democracia para os militares é fundamentalmente reduzida a regularidade 

das eleições, ao funcionamento legal das instituições políticas, o cumprimento incondicional das leis. Para 

alguns oficiais, é comum a confusão entre soberania popular com vontade da maioria expressa no voto. 
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que o envolvimento militar no debate constituinte era um sinal positivo de 

reconhecimento dos poderes democráticos da ANC e do Poder Legislativo. As únicas 

divergências giravam em torno da regulamentação do emprego da força e na extensão do 

poder de convocação561. Após certo tensionamento, junto a ameaças e vetos, as duas 

propostas em disputa – que no fundo, não eram tão distintas entre si – foram acomodadas. 

Por essa razão, quando as matérias constitucionais que envolviam assuntos de 

interesse militar aqui destacados chegaram nas votações em Plenário, houve ampla 

aprovação, tanto em primeiro turno, quanto em segundo turno. Ambos os lados, militares 

e constituintes conservadores e moderados (e até alguns progressistas) estavam satisfeitos 

com os resultados, principalmente no que toca à destinação constitucional das FA. Nesta 

matéria, ironicamente, os primeiros entendiam que estava preservada uma antiga tradição 

castrense em garantir a “lei e a ordem”, enquanto para os segundos o dispositivo 

promulgado, que viria a ser o artigo 142, seria um “instrumento moderno” e inovador que 

encerrava com a tradição tutelar dos militares, como defendeu Fernando Henrique 

Cardoso562. 

Para os segmentos liberais e conservadores, a subordinação militar ao poder civil 

era reduzida a uma concepção elitista e institucionalista. Trata-se de uma solução elitista 

porque, a rigor, o artigo 142 representa um grande pacto político entre generais e elites 

políticas para a instrumentalização do uso da força militar pelo Estado. Por outro lado, 

não deixa de ser uma solução institucionalista em função da suposição de que o controle 

sobre o uso da violência estaria garantido a partir da regulamentação legal e do poder 

convocatório dos três poderes. As consequências dessa nova configuração do papel 

militar não demoraram para surtir efeitos. 

Em que pese a aprovação pelos militares sobre as matérias de seu interesse, a nova 

Constituição, então promulgada no dia cinco de outubro de 1988, não deixou de receber 

críticas pela caserna. Seu discurso era muito similar aos constituintes conservadores e do 

próprio presidente José Sarney, quem em pronunciamento oficial a acusou que deixaria o 

país “ingovernável”. Nesse mesmo sentido, no RPM de setembro, o general Tamoyo 

Pereira das Neves procurou sustentar que os constituintes na nova carta procuraram 

solucionar muitos problemas nacionais “através da enunciação de preceitos calcados no 

Ideal, porém, por vezes, desvinculados no Real, tornando a Carta pesada, e extremamente 
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 Em menor escala, é possível apontar que havia segmentos políticos relativamente expressivos que 

discordavam da vinculação das Polícias Militares com o Exército. 
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 Ver: Atas de Comissões – Comissão de Sistematização (suplemento C), 06/11/1987, página 19. 
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específica, com consequente perda da agilidade e funcionabilidade”563. Um dos pontos 

que mais desagradava o campo militar era o direito de greve “irrestrito”, que criava uma 

“expectativa sombria para a Nação”, uma vez que poderia abrir a porta para a “desordem 

e ao caos”564. A despeito das suas ponderações, o general não deixou de aprovar a carta: 

Entretanto, o importante em si, neste momento, é o significado da promulgação 

da Constituição que estabelece um novo ordenamento jurídico para a Nação e 

que, elaborada de forma democrática, pretende atender aos anseios de paz, 

progresso e justiça social do povo brasileiro565. 

5.3. As consequências do artigo 142: ambiguidade e abrangência 

Após a promulgação da Constituição de 1988, tropas do Exército novamente 

foram convocadas para reprimir movimentos grevistas, agora com base no artigo 142. No 

dia treze de novembro de 1988, mais da metade dos trabalhadores da fábrica de 

armamentos de Itajubá (MG) entraram em greve, junto a outros metalúrgicos locais. A 

fábrica pertencia à Indústria de Material Bélico (IMBEL), vinculada ao Ministério do 

Exército. Logo, a guarnição militar da própria cidade enviou tropas para ocupar as 

instalações da indústria com o objetivo de “garantir seu patrimônio e proporcionar 

segurança aos funcionários que compareceram ao trabalho”566. 

Em que pese a grande proporção da greve em Itajubá, o caso acima foi abafado 

pela quinta invasão do Exército à CSN de Volta Redonda, agora no dia nove de novembro 

de 1988567. Desta vez, com o emprego de carros blindados (tanques), fuzis, metralhadoras 

e numeroso contingente, os militares foram convocados para desalojar operários que 

haviam ocupado as instalações da fábrica de forma pacífica – e que ainda mantinham o 

trabalho de manutenção do alto forno que não poderia ser desligado. A operação tomou 

o centro da cidade de assalto, onde os militares, junto com soldados da Polícia Militar, 

entraram em confronto com os grevistas e seus familiares, resultando em dezenas de 

feridos e três operários mortos, um deles espancado até a morte e outro morrendo com 

um tiro de fuzil na nuca (MACIEL, 2008, p. 320). 
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 Setembro de 1988 - Fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_88068571_d0001de0002, página 27. 

Grifo original. 
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 Agosto de 1988 - Fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_88067808_d0001de0001, página 20. 
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 Setembro de 1988 - Fundo do SNI - br_dfanbsb_v8_mic_gnc_aaa_88068571_d0001de0002, página 28. 
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 Novembro e dezembro de 1988 - Fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0044_v_01_d0001de0001, 

página 06. 
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 Acima relatamos apenas três das quatro incursões militares que ocorreram entre 1986 e 1988. A única 

ação militar na CSN, em que não foram encontrados documentos ou notícias, teria ocorrido em maio de 

1988.  
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Apesar desse episódio confirmar o modelo de intervenção militar contra greves 

de trabalhadores, é necessário registrar algumas das suas especificidades. Em primeiro 

lugar, como já havia constatado Eliézer Rizzo de Oliveira, essa operação militar foi uma 

consequência direta do artigo 142 da nova Constituição promulgada a pouco mais de um 

mês568. Ao prever o poder de convocação das FA por qualquer um dos poderes 

constitucionais, a prerrogativa faculta a muitas outras autoridades, além do presidente, 

decidir sobre o recurso ao poder militar. Nesse sentido, em função dessa mesma 

imprecisão normativa que estende os poderes de convocação, autoridades de qualquer 

nível institucional poderiam ter a iniciativa de empregar o uso da força militar, como 

prefeitos, o presidente da Câmara de Vereadores ou o governador de estado, entre outros 

(OLIVEIRA, 1994, p. 187). Neste caso em específico, um juiz de Direito, da 3ª Vara Civil 

de Volta Redonda, de primeira instância, Moisés Cohen, foi quem concedeu a liminar 

para a invasão das tropas do Exército à CSN569. 

Segundo Eliézer de Oliveira, essa ação militar resultou no aumento da 

dependência tutelar do presidente Sarney com relação ao ministro do Exército Leônidas 

Pires Gonçalves e na interferência direta no clima em que se realizaram as eleições 

municipais de 1988 (OLIVEIRA, 1994, p. 188). Discordamos deste levantamento, pois 

essa operação militar foi fruto de um consenso entre elites políticas e militares para uma 

nova instrumentalização das FA, principalmente com base nos “ensaios” de uma nova 

modalidade de intervenção militar promovidos ao longo da década de oitenta. Entretanto, 

em que pese esse ponto de divergência com Eliezer de Oliveira, o autor registrou muito 

bem as imprecisões contidas no artigo 142, que poderiam permitir uma banalização do 

emprego das forças militares: 

As possibilidades abertas constitucionalmente para a convocação e o emprego 

das Forças Armadas para situações internas ao país relacionam-se com os nove 

níveis resultantes da existência dos três Poderes da República distribuídos 

nacionalmente nos municípios, nos estados e no nível da Federação. Assim, as 

possibilidades de convocação militar para a defesa da lei e da ordem são 
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 Vale registrar, portanto, que não se tratava de um movimento golpista dos militares, ou que confrontava 

a promulgação da nova Constituição.  
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 Vale registrar que, aparentemente, o juiz pretendia banalizar o emprego das FA para diferentes ocasiões. 

Em 1994, mesmo após a promulgação de uma lei complementar que restringia o poder de convocação das 

forças militares, o juiz Moisés Cohen, agora na 7 Vara de Fazenda Pública, suspendeu a resolução que 

transformou a praia de Abricó – localizada entre Prainha e Grumari, zona oeste do Rio – em área oficial de 

nudismo. Com base no artigo 233 do Código Penal, o juiz considerava que a praia de nudismo do Abricó 

constituía uma “prática da conduta reprovável de ultraje público ao pudor”. Em matéria publicada pela FSP, 

no dia sete de dezembro de 1994, para garantir sua decisão, no seu despacho o juiz sugeriu que o Comando 

Militar do Leste fosse acionado. Não menos importante, a decisão judicial foi dada durante o emprego de 

tropas do Exército no combate ao crime organizado e o tráfico de drogas. FSP, sete de dezembro de 1994, 

página 10. 
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amplas e graves. Basta pensar no número de estados, municípios e comarcas, 

para se ter uma ideia do caráter catastrófico da definição do Artigo 142 

(OLIVEIRA, 1994, p. 188). 

Em segundo lugar, a operação militar contou com a participação de diferentes 

batalhões militares. Além do 22º Batalhão de Infantaria Motorizada de Barra Mansa – a 

mesma que já havia sido acionada nas últimas ocasiões –, foram também encaminhadas 

a tropa de choque da Polícia Militar, forças do 57º Batalhão de Infantaria Motorizada do 

Rio de Janeiro e da 1ª Brigada de Infantaria Motorizada de Petrópolis570. 

O RPM de novembro de 1988 trouxe um levantamento sobre as condições que 

levaram à deflagração da greve e a operação militar que ocupou a fábrica, em anexo de 

mais de cinquenta páginas. Segundo o documento, as demais intervenções militares nas 

greves de trabalhadores da CSN, com exceção daquele que ocorreu em agosto de 1987, 

ocorreram de forma “pacífica”, cabendo a negociação com os grevistas. Entretanto, desde 

1983 estaria em marcha um processo progressivo de “subversão”, inspirado no 

“sindicalismo combativo emergente da Região do ABC paulista”571. Nesse ano, a chapa 

supostamente alinhada às ideias “revolucionárias” e de cunho “subversivo” da CUT 

teriam ganhado as eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda. Logo, o 

movimento operário teria se associado ao clero progressista da Igreja Católica, adotando 

ações junto à pastoral operária. Além disso, o RPM destaca: 

(...) foi o progressivo aparecimento de atividades subversivas na área. 

Elementos de esquerda, alguns já conhecidos por suas atividades 

revolucionárias no passado, começaram a enraizar-se na área e a ligar-se às 

atividades do Sindicato. (...) criou-se na cidade o Centro de Cultura Popular 

(CCP), cujo objetivo declarado é “prestar assessoria a movimentos populares 

e sindicais: organizar palestras, cursos e debates: garantir a socialização e 

divulgação do saber acumulado pelos homens ao longo da história e prestar 

serviços de orientação em vários campos ao trabalhador” (Na verdade, ao 

longo do tempo, o CCP revelou ser um “organismo de frente” da Aliança de 

Libertação Proletária – ALP, organização subversiva, adepta da Luta Armada. 

(...) Com esse pano de fundo – sindicalismo “revolucionário”, “clero 

progressista” e ação subversiva, aliados a uma conjuntura sócio-economica do 

País que a cada ano mais se agrava – a CSN passou a enfrentar, a partir de 

1984, uma série crescente de atos reivindicatórios, ameaças de greves e 

movimentos grevistas, tendo sempre como força motriz o fator salarial, 

habilmente explorado pelo Sindicato e seus “assessores”572. 
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 Vale registrar que, o comandante desta última, o general José Luiz Lopes da Silva, alegou que havia 

sido convocado pelo ministro do Exército Leônidas Pires Gonçalves, antes mesmo da liminar do juiz 

Moisés Cohen OESP, 13 de novembro de 1987, página 27. 
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 Novembro e dezembro de 1988 - Fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0044_v_01_d0001de0001, 

página do anexo 04. 
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 Novembro e dezembro de 1988 - Fundo do EMFA - br_dfanbsb_2m_0_0_0044_v_01_d0001de0001, 

páginas 03 a 05. 
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O movimento sindical de Volta Redonda servia de exemplo perfeito para o modelo 

de narrativa constantemente empregado pelos militares. Não foi apenas o movimento das 

diretas que se tornou um espantalho na memória dos militares, mas a mobilização de 

operários do ABC. Para a concepção militar, lá havia surgido um movimento sindical 

“revolucionário” que se espalhou pelo país. Nessa projeção, os trabalhadores envolvidos 

não eram agentes das ações, mas massas de manobra de grupos “subversivos” ou do clero 

progressista. Outro ingrediente constante da atenção castrense era exatamente a crise 

econômica que contribui para o incremento de greves e movimentos contestatórios. 

Fundamentalmente, esses elementos despertavam aflições e temores nos militares para 

um suposto movimento revolucionário em curso, ainda mais dentro de um contexto, onde 

várias greves eram operadas simultaneamente. 

Com base nesse evento específico e em todas as projeções militares sobre os 

movimentos sociais aqui analisadas pela pesquisa, é possível levantar a seguinte hipótese: 

não só concepções elitistas e institucionalistas deram as bases para a reconfiguração de 

um novo modelo de intervenção militar, mas também uma memória castrense sobre o fim 

da ditadura. O aumento da mobilização popular durante o momento constituinte 

alimentou as narrativas neuróticas dos militares, que viam em todo lugar a presença do 

“inimigo” revolucionário e o possível retorno da luta armada. Dessa forma, o medo de 

que se deflagrasse uma revolução ou revolta popular incontrolável naquele contexto de 

1988 era associado à reconfiguração do cenário de derrocada e isolamento social da 

ditadura que havia sido estabelecido no final dos anos setenta e começo dos anos oitenta. 

Em suma, havia um tabu que negava a todo custo a participação dos movimentos sociais 

nos processos políticos, principalmente por se defender que a democratização nada mais 

era do que a continuidade do regime militar e um processo estritamente institucional e 

elitizado. Foi esse tabu que deu o tom da remodelagem do papel militar. 

As constantes operações militares tinham como objetivo evitar uma nova greve 

com as mesmas proporções – ou maiores – daquelas ocorridas na região do ABC no final 

da década de setenta e começo de oitenta. Não por acaso, a greve de trabalhadores da 

CSN em novembro de 1988 foi alvo da forte repressão do aparelho militar. A 

intensificação da manifestação no dia nove, alarmou os militares do 22º Batalhão de 

Infantaria Motorizado, que pediram reforços ao 57º Batalhão de Infantaria Motorizada: 

(...) um carro de som que se encontrava escondido no interior da aciaria surgiu 

próximo à Avenida Central, iniciando um trabalho de convencimento, com a 

finalidade de atrair e instigar a massa da praça da SOM para que reforçasse a 

ocupação da aciaria, ultrapassando a tropa postada entre os dois grupos 

humanos ali existentes. Concomitantemente, a multidão começou a atirar 
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pedras, paus, pedaços de ferro, cal virgem e outros objetos sobre a tropa, ao 

mesmo tempo que um vagão da Rede Ferroviária Federal foi empurrado de 

encontro a uma viatura ¼ ton (jeep), que sofreu grandes avarias (Avenida 

Central). As tentativas de apaziguamento por parte do Cmt do 22º BI Mtz, 

autoridade altamente conhecida na cidade junto aos ativistas foram infrutíferas.   

O Cmdo da Brigada concluiu pela necessidade de reforços, tendo em vista: o 

aumento da agressividade dos ativistas: indícios de uma iminente ação em 

força sobre a tropa postada entre a aciaria e a Praça da SOM; e a insuficiência 

de meios para conter a multidão cada vez mais numerosa e agressiva. Foi então 

solicitado ao Cmt do CML [Comando Militar do Leste] o reforço de 1 btl 

[batalhão] e elementos especializados em controle de distúrbios573. 

Entretanto, a despeito da chegada dos reforços do 57º Batalhão, o clima ainda era 

de tensão. Na leitura dos militares, não se tratava mais de uma “simples greve”, mas de 

um “distúrbio” com emprego de “técnicas de guerrilha urbana eficientes”. Na redação do 

RPM, quando chegaram as tropas de reforço: 

Ao se aproximar da multidão, a tropa a pé sofreu intensa agressão com o tipo 

de material já relatado. O Cmt da Brigada, que estava com o seu Posto de 

Observação localizado no terraço do escritório central, pode então constatar 

pessoalmente o emprego de grupos organizados e identificados pelas cores das 

camisas – vermelho, azuis, amarelas e verdes – executando tarefas definidas, 

tais como: fustigar e retrair para que quando a tropa avançasse, voltasse a se 

fustigada pelo flanco, obrigando-a a mudar de direção. Nessa hora o 

fustigamento vinha pela retaguarda. Além dessas, outras técnicas foram 

observadas, ficando claro que não se tratava de uma simples greve, mas sim de 

distúrbios civis com o emprego de técnicas de guerrilha urbana eficientemente 

desenvolvidas, demonstrando primoroso preparo e treinamento antecipado. 

(...) houve intensa utilização de coquetéis molotov; incêndio de viaturas; 

incidência de tiros reais sobre a guarnição dos blindados (foto em apêndice) e 

arremessos de parafusos, pedaços de ferro, peras, etc. Ao mesmo tempo, os 

ativistas iniciaram um “badernaço”, batendo ferro com ferro e outros tipos de 

ação, momento em que o Cmt da Unidade foi obrigado a determinar o emprego 

da munição real, visando o controle da situação e em legítima defesa da 

tropa574. 

Ao final do seu levantamento, não restava dúvida de que não se tratava de um 

movimento grevista, uma vez que, nas ocasiões anteriores teria prevalecido o diálogo com 

a simples presença das tropas. Isto pelo fato de grande parte dos soldados do 22º Batalhão 

de Infantaria Motorizado serem filhos de metalúrgicos.  

No entanto, dessa vez o comportamento das lideranças sindicais foi diferente. 

Não aceitava dialogar com o comando do Batalhão e passaram à agressão da 

tropa do 22º Bi MTz que, embora possuindo munição real, tinha em seus 

carregadores, inicialmente, munição de festim, o que pode ser comprovado 

pelas próprias imagens de televisão. Assim, esse movimento de perturbação da 

ordem não pode ser chamado de greve, devido às técnicas de guerrilha urbana 

empregadas, indicando uma preparação de grupos ativistas no campo militar, 

anterior a sua deflagração. Dessa preparação constou o treinamento para 

fabricação de artefatos explosivos semi-industriais, construção de barricadas, 
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armazenamento de material de arremesso e um plano geral de ação que incluiu, 

até, a não negociação enquanto ocorresse o confronto575. 

Em função da proximidade das eleições municipais que ocorreriam ainda naquele 

mês, os militares consideraram que o objetivo dessa greve seria eleger as lideranças 

sindicais locais. Não obstante, a CUT era responsabilizada por uma greve de cunho 

político, uma vez que ela perdia terreno para o “sindicalismo de resultados”, promovido 

pelo CGT. Embora esta última entidade sindical ainda estivesse no rol de suspeitos, os 

militares tinham uma menor “rejeição” por ela. Tal fato não surpreende em função do 

emprego de outras estratégias menos combativas no campo político (MACIEL, 2008): 

Na campanha em busca da desestabilização do atual Governo ainda vão 

ocorrer, ao longo dos tempos, manifestações de solidariedade aos “mártires” 

da CSN e outras greves semelhantes, pelo simples fato de que o sindicalismo 

“revolucionário”, ora perdendo terreno para o sindicalismo de resultados, não 

admite derrotas. Assim, por todos os meios disponíveis, a CUT vem 

aniquilando, vigorosamente, qualquer sindicato ou operário independente que 

possa lhe oferecer resistência. Em suas ações estão visíveis o antipatriotismo, 

a anarquia, o ódio às instituições, o desrespeito às autoridades constituídas e, 

particularmente, o desprezo pelos operários que, por ela organizados, 

transformam-se em massa de manobra de objetivos escusos576. 

A constatação de que os mortos pela ação militar na CSN seriam objeto de 

manifestações de solidariedade pode ter servido de senha para os ataques clandestinos em 

1989. Como registrou David Maciel, o inquérito policial aberto para apurar a invasão e 

as mortes dos operários sofreu obstrução do ministro do Exército, uma vez que este não 

autorizou o depoimento de nenhum dos três militares indicados, nem a resposta ao 

questionário encaminhado pela promotoria pública. Mais tarde, uma bomba destruiu o 

monumento em homenagem aos operários mortos em novembro, que havia sido 

inaugurado no dia primeiro de maio de 1989. O grupo de extrema direita militar Falange 

Democrática assumiu a autoria do atentado, sendo posteriormente apoiado publicamente 

pelo general Newton Cruz. Não obstante, dias depois desse atentado, em uma tentativa 

de incriminar os operários vinculados ao sindicato, outra bomba explodiu na CSN, desta 

vez destruindo um dos altos-fornos da usina, seguido por uma carta contendo ameaças ao 

Sindicato de Metalúrgicos que ainda era filiado à CUT (MACIEL, 2008, p. 321). 

As provocações orquestradas por grupos terroristas de extrema direita revelam 

muito da repercussão nacional negativa que a desastrosa operação militar em novembro 

de 1988 recebeu. Havia um claro ressentimento em significativos setores militares que 
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foram manifestados pelo general Newton Cruz e posteriormente pelo ministro do Exército 

Leônidas Pires Gonçalves. Segundo David Maciel, o ministro teria alegado que 

o atentado seria uma espécie de represália “justa” ao radicalismo do 

movimento grevista, justificando indiretamente a iniciativa e obviamente se 

isentando de apurar os vários depoimentos que acusavam a participação de 

militares no episódio, além do apoio explicito de militares da reserva 

(MACIEL, 2008, p. 321). 

Não só de bravatas públicas que expressavam o ressentimento militar indicam o 

impacto negativo da operação militar. O CCOMSEX foi encarregado de preparar uma 

edição especial do NE para “esclarecer” os fatos ocorridos naquela greve. A edição 

especial foi publicada no dia primeiro de dezembro de 1988, com uma versão resumida 

daquela narrativa elaborada pelo anexo do RPM aqui analisado. Excepcionalmente, este 

NE era voltado para o público externo, principalmente por expor fotos com o objetivo de 

“incriminar” as ações dos grevistas, como salas e corredores destruídos, ruas ocupadas 

por manifestantes, supostas evidências de tiro real no blindado Cascavel, imagens de 

coquetéis molotov apreendidos e até de armas improvisadas. O amplo recurso de imagens 

era uma forma de confrontar aquelas reveladas pela imprensa. Não menos importante, a 

matéria não deixou de apresentar justificativas para o uso da força e a suposta 

“moderação” da tropa: 

Ficou claro o emprego, por elementos infiltrados entre os grevistas, de técnicas 

típicas da guerrilha urbana, tais como: 

- utilização inicial de crianças e mulheres à frente da turba; 

- utilização de “coquetéis molotov”, bombas de fabricação caseira, piques 

(lanças improvisadas), rojões e armas de fogo; 

- bloqueio de possíveis vias de acesso da tropa com obstáculo (no caso, vagões 

e tratores); 

- utilização de camisas verdes, amarelas, vermelhas e azuis por grupos com 

tarefas predefinidas, atuando contra a tropa, ora na frente, ora nos flancos da 

mesma; 

- eletrificação (treze mil volts) de escadas da Aciaria; 

- abertura de válvulas de vapor quente para intimidação da tropa, colocando 

em risco de incêndio a própria Usina; 

- Utilização de atirador de escol (como demonstram os três impactos grupados 

na blindagem de uma das viaturas blindadas Cascavel);   

- existência de grupo ultra-radical, alheio ao Sindicato, no caso, denominado 

Segundo Comando577. 

Fundamentalmente, como registrou Eliézer de Oliveira, é provável que o Estado-

Maior das Forças Armadas tenha tirado lições da intervenção militar de Volta Redonda. 

Logo, em projeto de lei complementar encaminhado pelo governo em 1991, incorporava 

uma proposta do núcleo duro militar, ao estabelecer uma relação direta entre a FA e o 

presidente. Em outras palavras, o emprego das FA era da responsabilidade do presidente 
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da República, por sua iniciativa ou em atendimento à iniciativa dos demais poderes 

constitucionais (OLIVEIRA, 1994, p. 188). 

Apesar da consolidação do uso instrumental da força militar para reprimir 

movimentos sociais, o episódio violento acima estudado gerou uma grande repercussão 

negativa. Os generais do núcleo das FA perceberam que era necessário centralizar o poder 

convocatório, a fim de evitar novas operações do tipo que pudessem não só desgastar a 

imagem pública das forças militares, como também aprofundar ainda mais os conflitos 

entre movimentos sociais e segmentos militares. O risco para que ocorresse atos de 

indisciplina e insubordinação em função da politização e agitação dos quartéis, provocada 

pela banalização das intervenções militares, era muito alto. O atentado promovido pelo 

grupo de extrema-direita Falange Democrática e os pronunciamentos de Newton Cruz, 

confirmam que o ressentimento e o ódio sobre os movimentos sociais poderiam promover 

o descontrole dos comandantes militares sobre os segmentos mais radicais do Exército. 

Entretanto, a função instrumental da força militar foi preservada, apesar de ter sido 

temporariamente abolida. Logo, diante do refluxo da mobilização social nos anos 

noventa, um novo inimigo seria eleito, o crime organizado e o tráfico de drogas, com 

aprovação de uma base social significativa. As convocações das FA para a realização da 

Rio-92 e em 1994 para realizar incursões dentro de comunidades do Rio de Janeiro, 

parecem confirmar esse movimento. 
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Conclusão 

Procuramos compreender o papel dos militares dentro do processo de passagem 

do regime militar autoritário para o regime liberal-democrático. A Assembleia Nacional 

Constituinte serviu de arena política para um profundo embate de diferentes projetos 

políticos sobre temas de interesse militar. Fundamentalmente, os generais mais graduados 

do Exército, reunidos no ACE, optaram não só por participar do processo constituinte sob 

a forma de “assessorias parlamentares”, como também reconheceram as regras políticas 

que ele ensejava. Logo, a estratégia de negociação institucional foi uma saída 

conciliatória com relação às elites políticas, apesar das restrições dos militares sobre estas 

negociações. 

Foi precisamente essa entrada no jogo político de forma conciliatória e dentro das 

regras pré-definidas que agravou a cizânia de círculos oficiais mais radicais. O fim do 

regime militar suscitou ressentimento entre alguns oficiais, sejam aqueles ligados ao 

aparelho de repressão e de espionagem, ou militares da reserva, historicamente alinhados 

a grupos que se auto intitulavam “linha dura”. Não por acaso, estes se organizaram 

politicamente, e não só criaram uma atmosfera golpista, com pronunciamentos de 

intervenção na política nacional, como também ensaiaram uma nova candidatura 

presidencial de João Figueiredo. Entretanto, a liderança que a ele foi atribuída era frágil, 

logo a aposta de um resgate da autoridade militar pelo caminho eleitoral fracassou. 

Não obstante, a discórdia castrense pavimentou o surgimento de “mártires” que 

supostamente teriam sacrificado sua carreira militar em nome do pronunciamento público 

sobre a desvalorização do soldo dos oficiais, decorrência dos sucessivos planos 

econômicos fracassados em estabilizar o processo inflacionário. Muito além do que uma 

simples reclamação sobre as condições econômicas de oficiais, seu descontentamento era 

incrementado pelo frágil vínculo institucional entre tropa e comandantes, um problema 

estrutural da instituição estabelecido desde as Missões Militar Francesa578. Exemplo desta 

discórdia interna foram as acusações de Jair Bolsonaro a Leônidas Pires Gonçalves, 

qualificado como um ditador, em entrevista à Revista Veja. Fundamentalmente, frente à 

política conciliatória adotada pelo comando do Exército, estabeleceram-se contatos e 
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articulações entre círculos militares ressentidos que uniam o sindicalismo de capitães, os 

oficiais da reserva e aqueles oficiais ligados ao aparelho de repressão da ditadura. 

O clima de insubordinação e indisciplina não só foram materializados pelas 

rebeldias de Jair Bolsonaro e seu grupo de capitães da EsAO, mas também pela ação em 

Apucarana (PR) promovida pelo capitão Luís Fernando Valter de Almeida em outubro 

de 1987. Na ocasião, o Exército vivenciou uma rebelião de oficiais de baixa patente que, 

muito provavelmente, só foi contida pelo esforço de acomodação dos generais. Ainda 

assim, os capitães da EsAO se tornaram “mártires” para diferentes segmentos militares, 

inviabilizando quaisquer medidas punitivas conforme o rígido RDE. Apesar do custo da 

carreira militar, para alguns militares insubordinados estava lançada a carreira política. 

Se no campo das relações intramilitares não prevalecia uma unanimidade em torno 

da política do Exército, os generais também enfrentavam dificuldades em impor suas 

demandas à ANC. Na sua ótica, conforme o levantamento dos RPMs, as instituições 

armadas corriam sério risco de serem desmanteladas, frente a uma suposta onipotência e 

onipresença na Constituinte das “esquerdas”, o antigo inimigo que não havia sido 

completamente derrotado pela ditadura militar. A intensa mobilização social em torno da 

Constituinte despertou aflições e medos dos militares, o que alimentou uma narrativa 

neurótica sobre o suposto “revanchismo” do inimigo. O não enfrentamento do tabu 

prendeu os militares perpetradores da violência durante a ditadura em um círculo vicioso 

de negação e teorias conspiratórias. Foram estas narrativas que circulavam nos gabinetes 

militares daqueles comandantes que se reuniam no ACE. Tais leituras explicam o grande 

esforço do Exército em organizar uma “operação de guerra” para garantir que seus 

interesses, sobretudo a chancela da Anistia aos torturadores a serviço do Estado, fossem 

confirmados na ANC.  

Entretanto, isso não significou que os constituintes do campo mais progressista 

não encontrassem margens de manobra e negociação. Seja contando com a pressão dos 

movimentos sociais, seja por meio de manobras regimentais nas quais a “guerrilha” 

parlamentar procurava obstruir votações sumárias – aprovando destaques que alteram 

textos de viés muito conservador –, a ação destes agentes históricos – movimentos sociais 

e parlamentares liberal-progressistas ou de esquerda – contribuíram para a conquista de 

avanços democráticos concretos na nova Constituição Federal. Além disso, neste 

processo deliberativo não havia forças políticas presentes capazes de organizar os 

trabalhos em torno de um projeto hegemônico. O processo histórico de mobilização em 

torno da constituinte coincidiu, em grande parte, com o surgimento de novos atores e 



347 

 

demandas sociais, articulados no bojo de um amplo movimento de crítica ao Estado 

centralista e interventor, marcado pela noção de planejamento e pela monopolização do 

espaço público (BARBOSA, 2012, p. 239). 

Por outro lado, a ausência de um projeto hegemônico e os novos atores sociais 

que se envolveram no quadro de disputa da constituinte incrementaram a atuação dos 

militares neste processo como grupo de pressão. Estes temiam a intensa mobilização 

popular em torno do processo constituinte e atuaram de acordo com um imaginário 

político conservador que entendia que a democracia deveria limitar a participação política 

aos processos eleitorais. Tanto a rígida cadeia de comando hierarquizada, quanto uma 

formação castrense ainda voltada para lógica da Guerra Fria de se lutar contra a 

“subversão” e contra a “Guerra Revolucionária”, fazia as FA enxergarem nessas novas 

formas de participação democrática o novo inimigo a ser enfrentado. Prevalecia entre o 

generalato uma concepção elitista e institucionalista dos processos políticos. Desse modo, 

os movimentos sociais nada mais eram do que “intrusos” ou “massa de manobra” dos 

partidos políticos de esquerda “populistas” ou interessados na “subversão”. Como não 

havia uma tradição democrática participativa dentro das instituições armadas, esse 

cenário do momento constituinte causava temores e desconfianças. 

Na leitura militar, o cenário Constituinte era favorável para o domínio das 

esquerdas, uma vez que elas contavam com o apoio dos movimentos sociais – que 

serviam, na ótica militar, como “massa de manobra”, em contraponto a elites políticas 

marcadas pela sua fraqueza, fisiologismo e ausência de convicções políticas. No entanto, 

tanto constituintes progressistas, quanto conservadores e moderados ofereceram 

alternativas às propostas militares. Foram unânimes na subcomissão estudada no capítulo 

quatro as críticas à ditadura e a DSN. O sucesso do lobby militar só foi possível em função 

da hegemonia das demandas militares. A rigor, as resistências das elites políticas sobre 

os temas militares estavam limitadas quanto à regularização do uso da força, a extensão 

da convocação pelos três Poderes e a restrição do emprego da repressão. 

Não menos importante, havia significativo respaldo na opinião pública mais 

moderada e conservadora, e seus representantes na ANC, para a continuidade do serviço 

militar obrigatório e para o papel militar na garantia da “lei e da ordem”. Muitos 

constituintes entendiam que havia um papel educativo moral e cívico por parte do serviço 

militar obrigatório, além disso, assim como revelou a sondagem junto à opinião pública, 

segmentos menos instruídos da sociedade concordavam mais com a manutenção desta 

prerrogativa constitucional do que aquele mais escolarizado. No que toca à destinação 
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constitucional militar, constituintes viam vantagens convenientes para a blindagem 

política que a força militar poderia oferecer caso esta fosse submetida ao poder de 

convocação dos Poderes Constitucionais. Por outro lado, o expressivo apoio social em 

torno da manutenção das “intervenções” militares, poderia estar relacionado ao 

recrudescimento da violência urbana durante os anos oitenta, que criava novos medos 

sociais nas áreas urbanas, sobretudo.  

 Para os militares a destinação constitucional que previsse ações internas era vista 

como uma continuidade de uma prática que já vinha acontecendo desde antes do Golpe 

de 1964. Trata-se de uma meia verdade. De fato, a partir do cerco de Brasília pelas tropas 

do Exército durante a votação da Emenda Dante de Oliveira, em janeiro de 1984, se 

instituía um novo padrão de ação militar. Era uma resposta a um novo ator político que 

emergia, os movimentos sociais, cujas reivindicações específicas e potencial para realizar 

atos massivos não se coadunavam aos protocolos militares de repressão voltados para 

grupos armados e clandestinos. Desde então, se seguiram uma série de ações militares 

para reprimir greves operárias, protestos e manifestações, com emprego de armas e carros 

blindados. Assim, foi durante os anos oitenta que surgiu então um novo modelo de ação 

militar, cujo objetivo era blindar as instituições políticas de pressões sociais. Restava 

apenas a sua efetiva normatização constitucional. 

Ao longo deste trabalho, procuramos matizar alguns axiomas estabelecidos pela 

bibliografia tradicional: Eléizer de Olveira, Alfred Stepan, João Quartim de Moraes, Juan 

José Linz, Guillermo O’Donnel, entre outros. 

Em primeiro lugar, não é possível sustentar que havia uma real articulação 

institucional do Exército, ou das Forças Armadas, para a concretização de um golpe que 

retrocedesse aos tempos do regime militar. Em que pesem as ameaças e bravatas, esses 

discursos estavam muito mais voltados para o atendimento das reivindicações de alas 

radicais da caserna, do que para uma real intenção golpista. As instituições armadas 

estavam fragilizadas após a ditadura, isoladas socialmente e pressionadas tanto pelo 

público interno quanto por expressivos segmentos políticos e sociais.  

Em segundo lugar, o trauma gerado pela violência da ditadura militar, acabou por 

gerar um recuo nas propostas radicais de ruptura por parte da esquerda, com predomínio 

de propostas pragmáticas e marcadas pela moderação política dando o tom do processo 

de democratização. O que predominou, apesar da condenação do regime, foi uma 

memória liberal hegemônica que, na prática, optou pelo esquecimento das arbitrariedades 

e pela não punição da violência ilegal promovida pelo regime autoritário. No mesmo 
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sentido, o Exército optou pelo esquecimento desse passado recente, apostando na 

conciliação política com os antigos aliados que haviam rompido com a ditadura. Havia 

diálogo entre liberais moderados e generais, dispostos a impor o silêncio conveniente 

sobre os anos autoritários. Tanto foi assim, que a Constituinte não conseguiu rever o lugar 

da Lei de Anistia de 1979 neste processo, apesar da pressão de grupos de direitos 

humanos.  

Vale destacar outros dois pontos. A despeito dos grandes esforços realizados pelo 

lobby militar, que sem dúvida foram importantes para aprovação das demandas militares, 

nunca houve contestação efetiva para sua atuação. Em outras palavras, estas demandas 

foram aprovadas mais em função da passividade dos setores civis e parlamentares 

moderados, do que exclusivamente ao trabalho da “assessoria parlamentar”. Ao contrário 

de outras transições políticas da América Latina, as instituições militares eram aceitas 

enquanto atores políticos legítimos, sendo inclusive considerado por parlamentares um 

avanço democrático o protagonismo militar dentro das regras constitucionais pré-

estabelecidas. Por outro lado, muitas demandas castrenses sofreram alterações em função 

da ação parlamentar. Por exemplo, o CSN foi descartado, assim como nem sequer foram 

cogitadas as cinco “salvaguardas de Estado” sugeridas pelos professores da ESG.  

Finalmente, a bibliografia tradicional reproduz em certa medida as justificativas 

das instituições castrenses para a “manutenção” das prerrogativas militares. Para defesa 

das suas reivindicações, eram levantados argumentos sobre a suposta tradição 

constitucional, como se tais atribuições legais fossem isentas das especificidades 

históricas. Assim como sustentou Nelson Werneck Sodré, defendemos a historicidade do 

papel das FA, que no momento constituinte serviu de blindagem para as instituições 

políticas frente aos novos atores sociais. Portanto, as demandas militares não eram 

simples “continuidades” da ditadura, mas propostas renovadas de protagonismo político 

militar que tinham certo respaldo social e político dos atores civis da transição. Assim, o 

papel das Forças Armadas, tendo como porta voz principal o Exército, se acomodaram a 

um regime democrático nascente que, apesar de inegáveis avanços, era marcado por 

muitas contradições e hesitações diante das demandas de democratização substantiva da 

sociedade brasileira.    
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