
Fiúza fez relatório baseado nas sugestões 
apresentadas pelo Ministério do Exército 
BRASÍLIA — Praticamente todas 

as sugestões formuladas polo Centro 
de Comunicação Social cio Exército, 
através de uma publicação intitulada 
"Subsídios — 1987", foram aceitas 
pelo Relator da Subcomissão da De
fesa do Estado, da Sociedade e de 
sua Segurança, Deputado Ricardo 
Fiúza. Da mesma forma, ele manteve 
tudo o que já está estabelecido na 
atual Constituição sobre o tema. 

As únicas inovações apresentadas, 
que foram bem aceitas pelos assesso
res parlamentares dos Ministérios 
militares, foras as seguintes: nas 
transgressões disciplinares, previs
tas na legislação específica das For
ças Armadas, não caberá "habeas 
corpus"; os militares serão alistáveis 
— poderão exercer o seu direito de 
voto — excluídos apena,s aqueles que 
prestam o serviço militar inicial; e 
os militares da ativa, enquanto em 
efetivo serviço, não poderão estar fi
liados a partidos políticos. 

Na seção destinada ás Forças Ar
madas, Fiúza aproveitou o texto 
apresentado pelo Centro de Comuni
cação Social do Exército, definindo-
as como "instituições permanentes e 
regulares, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a au
toridade suprema do Presidente da 
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Fiúza não quer muitas mudanças 

República", acrescentando apenas 
"dentro dos limites da lei". 

Outra sugestão acatada por Fiúza 
foi a da destinação das Forças Arma

das, que terão por finalidade defen
der a Pátria e dar garantia aos pode
res constitucionais, à lei e à ordem. 
Da mesma forma o serviço militar 
continua a ser obrigatório, mas o re
lator inovou ao permitir que as pró
prias Forças Armadas definam em 
lei o "serviço nacional alternativo" 
para o alistado que alegar "imperati
vo de consciência para eximição da 
obrigação do serviço militar". Esta 
alteração foi bem aceita pelos milita
res, que afirmaram poderem, a par
tir daí, contar com serviços auxilia
res que já são prestados, com 
alguma deficiência, nos setores mais 
carentes da população. 

Como prevê a atual Constituição e 
o relatório de Ricardo Fiúza, o oficial 
das Forças Armadas só perderá o 
posto e a patente se for declarado 
indigno do oficialato ou com ele in
compatível, por decisão de Tribunal 
Militar, de caráter permanente, em 
tempo de paz. ou de tribunal especial 
em tempo de guerra. 

O anteprojeto de Fiúza também 
mantém o dispositivo constitucional 
que determina o aumento dos venci
mentos dos militares inativos na 
mesma proporção dos que estão na 
ativa. 
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