
\^^MFÃ neta pasta da Vefes a 
-gíjpn-Cinco representantes do Estado-

Maior das Forças Armarias (EMFAt 
T^convidados a depor na Subcomissão de 
èfÍDefesa do Estado da Constituinte 
potjornbardearam, de 9h às 16h, a ideia 
-til» criação do Ministério da Defesa. 

" "Numa crise, com ou sem Ministé-
"njjp da Defesa, os chefes militares terão 
' gue ser ouvidos", avisou o brigadeiro 
_J.àdney Obino Azambuja. "A fidelida
d e dos chefes militares seria diminuí-
iA*"> previu o brigadeiro José Elislande 
,rède Barros. "Esse ministério não é 

necessário nem conveniente", senten
ciou o almirante Sérgio Tasso de 

g^^Aquino. 
O brigadeiro EHslande começou 

-iififiU depoimento afirmando que as For-
sKSSiArmadas são unânimes no repúdio 
ol3 criação do Ministério da Defesa (não 
sí0o: o capitão-de-mar-e-guerra Wau-
-íjífifjp Teixeira Pontes ganhou alguns 
à3ksicle Pr'sâo por ter defendido, em 
j£(a#igo publicado na revista Veja da 
^semana passada, a criação do novo 
^ministério). Ele cítou como primeiro 

prejuízo para a nação o aumento de 
' despesas. 
"c™ L e a l d a d e —Desde a instalação 
*7"dã Subcomissão de Defesa do Estado, 
^ t e m a Ministério da Defesa tem domi-
[t nado os debates, por conta sobretudo 
ga^l empenho dos deputados José Ge-
ojStoíno (PT-SP), Iram Saraiva (PMDB-
o*SO), Haroldo Lima (PC do B-BA) e 
-rJosé Tavares (PMDB-PR) em introdu-
,-2ír essa novidade na Constituição. 
';^', Sabendo disso, o brigadeiro Elis-
^lande lamentou que preconceitos e 
_j.'fatores ideológicos prejudiquem a dis
c u s s ã o desse tema, contrapondo For-. 
,,Ças Armadas e democracia. "Argu-

menta-se com o fortalecimento do po-
_ der civil, minimizando-se a participa-
c s çã t r militar junto ao mesmo e a sua 

consequente influência", reclamou. Os 
"parlamentares argumentam que o Mi
nistério da Defesa asseguraria mais 
estabilidade às instituições, uma vez 
que seria conduzido por um civil, que 
tenderia a ser mais fiel ao poder consti
tuído. 

Para o brigadeiro Elislande, a 
Constituinte não devia sequer discutir 
o assunto. "A composição dos diferen
tes ministérios na organização do Po
der Executivo não tem sido matéria de 
nossa tradição constitucional, porque 
inibiria a ação governamental futura. 
.Nossa tradição política tem preferido 

^remeter a matéria para a lei ordiná-
í ria." Em sua opinião, a estabilidade 
^das instituições independe da criação 
do Ministério da Defesa. 

Em defesa da manutenção da es
trutura militar estabelecida pela atual 
Constituição, um resquício do regime 
autoritário, o almirante Sérgio Vas
quez de Aquino argumentou que as 
FÒTças Armadas sempre foram vence
doras nos conflitos externos de que 
participaram. "Nossas Forças Arma-

das sempre compreenderam e aplica- I 
ram correta e adequadamente o princí- | 
pio de coordenação harmónica das . 
suas singularidades", disse, enumeran
do os dois prejuízos que decorreriam 
da criação do Ministério da Defesa: 
concentração de poder e centralização 
administrativa. 

Mas o maior problema que ele 
prevê com a criação desse ministério é 
a atribuição a um único homem — o 
ministro da Defesa, em sua opinião, 
um "superministro" — de autoridade 
sobre todo o poder militar, com a 
consequente diminuição da autoridade 
do comandante supremo das Forças 
Armadas, que é o presidente da Repú
blica. Ironicamente, o almirante Aqui
no comentou: "Julgam que um Minis
tério da Defesa poderá garantir a esta
bilidade do regime democrático e for
talecer o poder civil. Haverá apenas 
mais um órgão federal interposto entre 
as Forças Armadas e o presidente da 
República". 

O brigadeiro Sidney Azambuja 
disse que incorrem em erro os parla
mentares que vêem o Ministério da 
Defesa como solução para tudo. Ele 
criticou os que "inadvertida ou propo
sitadamente esquecem uma realidade 
institucional tipicamente brasileira, 
que é a existência, há 40 anos, do 
Estado-Maior das Forças Armadas e o 
seu papel integrador e coordenador 
das questões comuns a mais de uma 
força". 

Ele explicou que a influência polí
tica dos ministros militares sobre o 
presidente da República ocorre mais 
em consequência do peso de cada força 
do que por motivos ideológicos. Em 
sua opinião, a criação do Ministério da 
Defesa faria desaparecer o vínculo de 
lealdade que, na estrutura atual, liga 
os chefes militares ao presidente. Ad
mitindo a possibilidade de implantação 
do parlamentarismo, o brigadeiro 
Azambuja preveniu também que, nes
sa hipótese, "as Forças Armadas prefe
rem a estabilidade da subordinação 
direta do presidente da República". 
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