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Militares vao a Comissão 
Ârinos discutir seu papel 

ter 

O grupo da Comissão de Estudos Consti
tucionais que analisa a Defesa do Estado, da 
Sociedade Civil e Instituições Democráticas 
ouviu representantes das Forças Armadas, em 
um encontro considerado histórico pelos pró
prios participantes, "por quebrar tabus" e por 
significar um "ato de reconciliação da socieda
de brasileira, antes dividida entre civis e mili
tares". 

À parte os ânimos amistosos, os represen
tantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, 
indicados pessoalmente pelos ministros das 
respectivas Forças, e os integrantes civis da 
comissão discordaram em pelo menos um 
ponto objetivo: civis, como o professor Hélio 
Jaguaribe, defendem um ministério único da 
Defesa; militares, como o almirante Mário 
César Flores, preferem o sistema atual, com os 
três ministérios militares. 

Ação independente 
Para o professor Hélio Jaguaribe, que 

integra o comité n° 10 (Defesa do Estado, 
Sociedade Civil e Instituições Democráticas), 
o Ministério da Defesa seria uma forma de 
"reduzir a taxa de autogestão dos militares". 

O almirante Mário César Flores, diretor 
da Escola de Guerra Naval, considera que o 
Ministério da Defesa transformaria os minis
tros miiitares em comandantes gerais, "sem 
compromissos de governo, ao contrário de 
hoje, quando os ministros são parte integrante 
do Governo". 

Esse afastamento, esse descompromisso 
com o Governo, segundo o almirante, "deixa
ria os comandantes gerais sem ação na estrutu

ra política do Governo, o que poderia facilitar 
uma ação independente, não desejada". 

Boa parte dos debates realizados no Banco 
Central, que reuniu entre outros os professo
res Cândido Mendes, Odilon Coutinho, Cláu
dio Pacheco, José Alberto de Assunção e 
Miguel Reale Júnior, se concentrou na defini
ção do papel das Forças Armadas e na possibi
lidade de estabelecer mecanismos de defesa do 
sistema constitucional. 

Embora assumissem eventuais posições 
equivocadas no passado, os representantes 
militares — estavam presentes ainda, o gene
ral Carlos Aníbal Pacheco e o brigadeiro 
Clóvis Pavan — responsabilizaram também o 
poder civil. 

O almirante Mário Flores afirmou que 
"certos escorregões" foram bastante empurra
dos por civis que assim o desejaram. Na 
medida em que os civis tenham um comporta
mento democrático, sem aliciamento indevi
dos, ficará mais difícil fugir das regras demo
cráticas". 

O brigadeiro Clóvis Pavan reconheceu que 
os desvios praticados trouxeram como produto 
final "o desgaste de nossas instituições" e o 
almirante Flores completou, mais uma vez 
responsabilizando a sociedade civil, "que sem
pre dispôs de políticos e juristas capazes de 
interpretações escorregadias, de manipulações 
sempre eficientes". 

A proposta de unificação das polícias civil 
e militar tem poucas possibilidades de ser 
incluída nas sugestões finais da Comissão de 
Estudos Constitucionais. 
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