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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 142. 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, e 
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da ordem. 
 
      § 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 
 
      § 2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.  
 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00022 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE MANUTENÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS - MARINHA, EXÉRCITO E  
AERONÁUTICA - COMO INSTITUIÇÕES NACIONAIS, PERMAMENTES E POPULARES  
PARA, SOB AUTORIDADE SUPREMA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, EXECUTAREM  
POLÍTICA DE SEGURANÇA NACIONAL, DESTINADAS À DEFESA DA PÁTRIA E À  
GARANTIA DOS PODERES CONSTITUÍDOS, DA LEI E DA ORDEM. 
   
   SUGESTÃO:00142 DT REC:27/03/87 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação 
 Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:   
   SUGERE A DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:00362 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   SUGERI QUE AS FORÇAS ARMADAS SÃO CONSTITUÍDAS PELA MARINHA, PELO  
EXÉRCITO E PELA AERONÀUTICA, SENDO INSTITUIÇÔES NACIONAIS; PERMANENTE  
E REGULARES, ORGANIZADAS COM BASE NA HIERARQUIA E NA DISCIPLINA SOB  
A AUTORIDADE DOS LIMITES DA LEI E DA CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:00453 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO QUE PROIBA ÀS FORÇAS ARMADAS INTERVIREM NA VIDA  
POLÍTICA DO PAÍS E EXERCER MISSÕES DE POLICIAMENTO DA ORDEM INTERNA 
   
   SUGESTÃO:00757 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A DEFESA DA PÁTRIA, ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO DAS  
FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:00864 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE DEFESA NACIONAL E FORÇAS ARMADAS.  
ESTABELECE QUE AS FORÇAS ARMADAS SÃO COMPOSTAS PELA MARINHA,  
EXERCITO E AERONÀUTICA E DESTINAM-SE À DEFESA CONTRA AGRESSÕES  
EXTERNAS À SOBERANIA NACIONAL, SUBMISSAS AOS PODERES CONSTITUÍDOS E  
ÀS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS; QUE LHES COMPETE ZELAR PELA INTEGRIDADE  
E INVIOLABILIDADE DO TERRITÓRIO NACIONAL, DO ESPAÇO AÉREO, DO MAR  
TERRITORIAL E DA PLATAFORMA CONTINENTAL. 
   
   SUGESTÃO:01060 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS,  
CONSTITUÍDAS PELA MARINHA, PELO EXÉRCITO E PELA AERONÁUTICA, COM BASE  
NA HIERARQUIA E DISCIPLINA, SOB A AUTORIDADE SUPREMA DO PRESIDENTE  
DA REPÚBLICA, E DEMAIS DISPOSIÇÕES QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:01076 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DEFINAM O PAPEL DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:01192 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS, ESSENCIAIS À EXECUÇÃO DA SEGURANÇA  
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NACIONAL, SE DESTINEM, EXCLUSIVAMENTE, À DEFESA E GARANTIA DA  
POLÍTICA E SEGURANÇA EXTERNA. 
   
   SUGESTÃO:01970 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS,  
SUA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E COMPETÊNCIA. 
   
   SUGESTÃO:01994 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA, A TRANSFORMAÇÃO DOS  
MINISTÉRIOS DO EXÉRCITO, MARINHA E AERONÁUTICA EM ARMAS MILITARES E  
A EXTINÇÃO DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:02358 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS SEJAM COORDENADAS PELO MINISTÉRIO DA  
DEFESA, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02417 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A PRINCIPAL MISSÃO DAS FORÇAS ARMADAS SEJA A SEGURANÇA  
EXTERNA, VEDANDO ATRIBUIÇÕES CONCERNENTES À SEGURANÇA INTERNA. 
   
   SUGESTÃO:02621 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS E SUA MISSÃO  
CONSTITUCIONAL. 
   
   SUGESTÃO:02983 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA-RS 
JOÃO NASCIMENTO DA SILVA - PRESIDENTE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DAS FORÇAS ARMADAS A DEFESA CONTRA  
EVENTUAIS AGRESSÕES EXTERNAS. 
   
   SUGESTÃO:03541 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS SEJAM INSTITUIÇÕES PERMANENTES, COM  
BASE NA HIERARQUIA, NA DISCIPLINA, SOB A AUTORIDADE SUPREMA DO  
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E RESPONSÁVEIS PELA DEFESA DA NAÇÃO CONTRA AS  
OPINIÕES E QUANDO SOLICITADOS PELAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS,  
GARANTINDO A ORDEM INTERNA, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03604 DT REC:24/04/87 
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Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A DESTINAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:03816 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS  
ARMADAS BRASILEIRAS. 
   
   SUGESTÃO:03928 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM INCLUÍDAS, ENTRE AS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO, A ORGANIZAÇÃO  
DAS FORÇAS ARMADAS, A SEGURANÇA DAS FRONTEIRAS, A PRESERVAÇÃO DO MAR  
E A DEFESA EXTERNA. 
   
   SUGESTÃO:03955 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A PROFISSIONALIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:04217 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:04367 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA PELAS FORÇAS ARMADAS A DEFESA DO ESTADO, DA  
SOCIEDADE CIVIL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04575 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ VIANA (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS FIQUEM PROIBIDAS DE INTERVIR, DE  
QUALQUER FORMA, NA VIDA POLÍTICA DO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:05001 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A INTEGRAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS SEJA FEITA PELO MINISTÉRIO  
DA DEFESA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:05314 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:06305 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALOYSIO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS INTEGREM O MINISTÉRIO DA DEFESA,  
CONSTITUÍDO DAS TRÊS ARMAS: MARINHA, EXÉRCITO E AERONÁUTICA. 
   
   SUGESTÃO:06426 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE AS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:06583 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:06668 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A FUNÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS E SUA SUBORDINAÇÃO  
AO CONTROLE DA SOCIEDADE. 
   
   SUGESTÃO:07251 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A ORGANIZAÇÃO, O PREPARO E EMPREGO  
DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:07344 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A FINALIDADE DAS FORÇAS  
ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:07714 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS, NAS  
CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:08141 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A DESTINAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:08417 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   NARCISO MENDES (PDS/AC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O PAPEL DAS FORÇAS ARMADAS E SUA SUBORDINAÇÃO  
AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:08485 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM RESERVADAS ÀS FORÇAS ARMADAS A DEFESA EXTERNA E A  
SEGURANÇA DAS FRONTEIRAS, DO MAR TERRITORIAL E DO ESPAÇO AÉREO. 
   
   SUGESTÃO:08499 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS, SUBORDINADAS AOS PODERES  
CONSTITUCIONAIS E SOB O COMANDO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  
DESTINEM-SE A ASSEGURAR A INDEPENDÊNCIA E A SOBERANIA DO PAÍS E SUA  
INTEGRIDADE TERRITORIAL. 
   
   SUGESTÃO:08551 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE FINALIDADE, AUTORIZAÇÃO E LIMITES DE INTERVENÇÃO  
DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:08761 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS, LIGADAS AO MINISTÉRIO DA DEFESA E  
INTEGRADAS PELA MARINHA, EXÉRCITO E AERONAUTICA, SEJAM  
ENCARREGADAS DA DEFESA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:09237 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS ATUEM NA DEFESA DA SEGURANÇA INTERNA E  
EXTERNA. 
   
   SUGESTÃO:09291 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE AS FORÇAS ARMADAS NO ESTADO DEMOCRÁTICO. 
   
   SUGESTÃO:09344 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS NÃO POSSAM INTERVIR NA VIDA POLÍTICA  
DO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:09432 DT REC:06/05/87 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 8  

 

Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O ENVOLVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS EM  
OPERAÇÕES MILITARES INTERNAS CONTRA CIDADÃOS CIVIS, NA FORMA QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09444 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:09709 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A DESTINAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. 
   
   SUGESTÃO:10349 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRAB EM ESTAB DE ENSINO 
WELLINGTON TEIXEIRA GOMES - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O PAPEL DAS FORÇAS ARMADAS E SOBRE OS MECANISMOS  
QUE ASSEGUREM E DEFINAM A INDEPENDÊNCIA E A SOBERANIA NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:10821 DT REC:16/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 
JAIRO PINTOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SÃO JOSE DOS CAMPOS CEP : 12200 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS FORÇAS ARMADAS SE DESTINEM À DEFESA MILITAR DO PAÍS  
CONTRA A AGRESSÃO EXTERNA E A ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO TERRITÓRIO  
NACIONAL. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 9ª e na 12ª reunião da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 
Segurança notas taquigráficas das audiências públicas realizadas em 28/4/1987 e 5/5/1987, sobre 
Forças Armadas e o Poder Público e o Papel das Forças Armadas no regime democrático. 
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-
e/subcomissao4b 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DE SUA SEGURANÇA - IVB 
 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
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FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 12 - 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 e dentro dos limites da lei.  

Parágrafo único - Lei Complementar, de iniciativa do poder executivo, estabelecerá 

as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das 

Forças Armadas. 

Art. 13 - As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos 

poderes Constitucionais, da lei e da ordem.  

Parágrafo único - Cabe ao Presidente da República a direção da política da guerra 

e a escolha dos Comandantes-Chefes. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 35.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 12 - 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.  

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. 

Art. 13 - As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem.  

Parágrafo único - Cabe ao Presidente da República a direção da política de guerra 

e a escolha dos Comandantes-Chefes. 

 

Consulte, na 17ª reunião da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de 

sua Segurança, a votação do substitutivo do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 4/8/1987, Supl., a partir 

da p. 22.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/subcomissao4b 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES – IV 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas:28.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 33 - 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.  

Parágrafo único - Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da República, 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
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estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no 

emprego das Forças Armadas. 

Art. 34 - As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem.  

Parágrafo único - Cabe ao Presidente da República a direção da política de guerra 

e a escolha dos Comandantes-Chefes. 

[...] 

Art. 37. Não caberá "habeas corpus" em relação a punições disciplinares militares. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 28.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 26 - 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.  

Parágrafo único - Lei Complementar estabelecerá as normas gerais a serem 

adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.  

Art. 27 - As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem.  

Parágrafo único - Cabe ao Presidente da República a direção da política de guerra 

e a escolha dos Comandantes-Chefes. 

[...] 

Art. 30 - Não caberá "habeas corpus" em relação a punições disciplinares 

militares. 

 

Consulte na 8 e 9ª reunião da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 

Garantia das Instituições a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário 

da Assembleia Nacional Constituinte de 8/8/1987 e 22/8/1987, Supl., a partir da p. 

131 e 105 respectivamente.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/comissao4 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 251 - 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.  

Parágrafo único - Lei Complementar estabelecerá as normas gerais a serem 

adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 

Art. 252 - As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem.  

Parágrafo único - Cabe ao Presidente da República a direção da política de guerra 

e a escolha dos Comandantes-Chefes. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
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[...] 

Art. 255 - Não caberá "habeas corpus" em relação a punições disciplinares 

militares. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 12.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 246 - 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.  

Parágrafo único - Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem 

adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 

Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem.  

Parágrafo único - Cabe ao Presidente da República a direção da política de guerra 

e a escolha dos Comandantes-Chefes. 

[...] 

Art. 249 - Não caberá "habeas corpus" em relação a punições disciplinares 

militares. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 57.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 192 - 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais, e por iniciativa expressa destes, da ordem constitucional.  

§ 1º - Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.  

§ 2º - Não caberá "habeas corpus" em relação a punições disciplinares militares. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 45.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 160 - 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de um destes, da lei e da ordem.  

§ 1º - Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.  

§ 2º - Não caberá "habeas corpus" em relação a punições disciplinares militares.  
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Discussão e votação: 

Destaques apresentados:  

- nº 3116/87, referente à Emenda modificativa do caput, art. 160;  

- nº 6537/87, referente à Emenda 29886; 

-nº 4644/87, referente à Emenda 25284 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1892. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 167. 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 

e, por iniciativa de um destes, da lei e da ordem.  

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.  

§ 2º Não caberá "habeas corpus" em relação a punições disciplinares militares. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02041, art. 168. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão das Emendas 01360, 01603 e 01227. A emenda resultante 

da fusão foi rejeitada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 13/4/1988, a partir da 

p. 9373. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 148. 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.  

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.  

§ 2º Não caberá "habeas-corpus" em relação a punições disciplinares militares.  

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº 1019, supressivo. Prejudicada. 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/224anc13abr1988.pdf
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Requerimento de destaque nº 807, supressivo. O destaque foi retirado. 

Requerimento de destaque nº 130 referente à Emenda 01321. A Emenda foi 

rejeitada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/8/1988, a partir da 

p. 13297. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 142. 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.  

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.  

§ 2º Não caberá "habeas-corpus" em relação a punições disciplinares militares. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 142. 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

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

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.  

§ 2º Não caberá "habeas-corpus" em relação a punições disciplinares militares.  

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00002 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em:  http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/300anc27ago1988.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Texto:   
   Substitua-se o art. 13 pelo seguinte:  
"Art. 13. 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.  
Parágrafo Único. Cabe ao Presidente da  
República a direção da política de guerra e a  
escolha dos Comandantes-Chefes." 
Justificativa: 
A redação original do anteprojeto, baseada no texto da Constituição de 1946, é muito genérica, 
utilizando um conceito inexistente no universo jurídico que é o conceito de Pátria. O texto 
constitucional requer um grau de exatidão que não aconselha a utilização de linguagem literária.  
O texto que propomos torna mais precisa a destinação das Forças Armadas diante da ameaça 
externa, especificando o que se pretende defender.  
Além disso, a emenda faz depender da iniciativa dos poderes constitucionais – Executivo, Legislativo 
e Judiciário – a convocação das Forças Armadas para assegurar a lei e a ordem.  
O texto do anteprojeto não está claro o poder de iniciativa nessa matéria, o que poderia fazer supor 
que as Forças Armadas não dependem da iniciativa legal para intervir internamente na defesa da lei e 
da ordem.  
Mantém-se a redação do parágrafo único do anteprojeto.  
   
   EMENDA:00010 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de autoria do Deputado  
Ricardo Fiuza  
"Substitua-se o art. 13 da SEÇÃO IV - Das  
Forças Armadas" pelo seguinte:  
SEÇÃO IV - Das Forças Armadas  
Art. 13. 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.  
- Deputado José Tavares.  
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
 
   
   EMENDA:00014 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 13 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 13. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e à garantia dos poderes  
constitucionais." 
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Justificativa: 
A emenda propõe a supressão da expressão..., “da lei e da ordem”, do texto do artigo 13.  
Em que pese a elegância vernacular do eminente Relator do Anteprojeto, com fundamento no seu 
próprio parecer, entendemos igualmente que a União detém a responsabilidade maior na defesa dos 
poderes constitucionais. Por isso, tudo isso, tudo que promana da Carta Magna, no que tange à lei e 
à ordem, está embutido nos poderes constitucionais. A destinação, pois, das Forças Armadas, na 
defesa da Pátria e na garantia dos poderes constitucionais, corporificada no texto ora proposto, se 
amolda mais adequadamente à sua elevada inquestionável missão.  
   
   EMENDA:00015 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 12 do  
Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 12. ..................................  
Parágrafo único. Lei Complementar de  
iniciativa dos Poderes Executivo e Legislativo  
estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na  
organização, no preparo e no emprego das Forças  
Armadas.  
Suprima-se os parágrafos do artigo 14, e os  
artigos 15, 16, 17 e 18 do anteprojeto." 
Justificativa: 
Impõe-se a alteração do parágrafo único do art. 12, cometendo-se ao Poder Legislativo, ao lado do 
Poder Executivo, a iniciativa de que trata aquele preceito. Não é justo que apenas o Poder Executivo 
possa ter a iniciativa da lei complementar que estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 
organização das Forças Armadas.  
A supressão dos dispositivos mencionados deflui do cumprimento do disposto no parágrafo único: lei 
complementar cuidará da organicidade das Forças Armadas. A Carta Magna não pode se constituir 
em Estatuto de qualquer ente público.  
   
   EMENDA:00027 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   "Art. 13. As Forças Armadas destinam-se a  
garantir a integridade do território brasileiro e  
a assegurar a independência e a soberania do País.  
Parágrafo único. Lei complementar regulará o  
emprego das Forças Armadas na garantia dos poderes  
constitucionais, da lei e da ordem." 
Justificativa: 
Ficou inteiramente comprovado, por ocasião das audiências públicas e dos debates nesta 
Subcomissão, que as Forças Armadas, além da missão de segurança externa, deve também ter a da 
segurança interna.  
Entretanto a atribuição inerente à segurança interna, não pode ser tão abrangente como se encontra 
na Constituição em vigor, que foi elaborada em época de regime autoritário.  
No Anteprojeto o texto é quase semelhante, em que a principal alteração é que o termo “poderes 
constituídos” é substituído por “poderes constitucionais”.  
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Julgo que seria conveniente deixarmos a missão atinente à segurança interna, para ser regulada em 
lei complementar, ocasião em que poder-se-ia abordar vários aspectos.  
   
   EMENDA:00041 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Na seção: das Forças Armadas.  
Dar um novo texto ao segundo artigo:  
Art. X. As Forças Armadas são organizadas  
para assegurar a independência e a soberania do  
País, a sua integridade territorial, e quando  
acionadas pelos poderes constitucionais, a ordem  
constitucional. 
Justificativa: 
A definição proposta é imperfeita, já que requeria o prévio entendimento da abrangência com que 
utiliza o termo Pátria, além de, deixando implícita, (se supõe), a iniciativa quanto à defesa da lei e da 
ordem, permitir a auto-iniciativa, o que contrataria inclusive, o entendimento proposto para os estados 
de exceção.  
   
   EMENDA:00054 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Inclua-se os seguintes artigos:  
SEÇÃO - Da Segurança Nacional:  
"Art. Ficam criadas no âmbito da Presidência  
da República as Secretarias Civil, Militar e de  
Informações."  
"Art. Fica criado o Conselho de Defesa  
Nacional, presidido pelo Presidente da República,  
secretariado pelo Ministro da Defesa e integrado  
por todos os Ministros de Estado, pelos  
Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado  
Federal e da Câmara dos Deputados."  
SEÇÃO - Das Forças Armadas:  
"Art. As Forças Armadas, dependentes do  
Ministério da Defesa, são encarregadas da Defesa  
Nacional e integradas pela Marinha, Exército e  
Aeronáutica.  
Parágrafo Único. O Ministério da Defesa  
exercerá o controle das Forças Armadas, na forma  
que determinar a lei."  
"Art. O Serviço Militar será voluntário  
quando em tempo de paz.  
§ 1o. Homens e mulheres poderão ser  
convocados diante de deflagração de guerra ou para  
pertencer a organizações de defesa civil.  
§ 2o. A lei disciplinará as particularidades  
inerentes à matéria."  
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"Art. As Forças Armadas, essenciais à  
execução da segurança nacional, destinam-se  
exclusivamente a defesa e garantia da política e  
segurança externa.  
Parágrafo 1o. Compete ao Presidente da  
República, ao Presidente do Senado Federal, ao  
Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente  
do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do  
primeiro, a direção da política e segurança  
externa, assim como a escolha dos Comandantes-  
Chefes das Forças Armadas.  
Parágrafo 2o. Fica facultado ao Poder  
Executivo convocar em tempos de paz os jovens de  
idade superior a 16 anos para prestação de  
serviços civis, pelo prazo de até 18 meses,  
prioritariamente em atividades voltadas para  
implementação de projetos de desenvolvimento  
regional, conforme a lei determinar." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00059 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção IV - Das Forças Armadas.  
Art. 12. Suprimir, no caput, a expressão  
final: "e dentro dos limites da lei". 
Justificativa: 
A redação do Art. 12 proposta pelo Relator é exatamente a mesma da atual Constituição, produzida 
em 1967 e 1969 sob regime militar. É o aspecto mais perigosamente ambíguo de tal formulação está 
em seus termos finais, quando coloca as Forças Armadas “sob a autoridade suprema do Presidente 
da República e dentro dos limites da lei”. Ora, não fica claro se as Forças Armadas se organizam 
dentro dos limites da lei ou se é a autoridade do Presidente sobre elas que está sujeita aos limites 
legais, interpretáveis por não se sabe quem. OU melhor, se sabe... 
De qualquer forma, a supressão é aconselhável, porque, na primeira das duas leituras possíveis, não 
tem sentido fazer constar que as Forças Armadas se organizam dentro dos limites da lei, já que isto é 
óbvio e vale para qualquer instituição do Estado. Por outro lado, a outra hipótese de leitura significa 
relativizar a subordinação do Poder Militar ao Poder Civil condicionando-a a uma interpretação 
subjetiva do que seriam os “limites da lei”, dando margem a desacatamentos de ordens presidenciais 
pelos militares em nome de discutíveis critérios legais. Além do mais, a Constituição deve prever em 
si os mecanismos gerais de responsabilização do Presidente da República, via Judiciário ou via 
Legislativo, não cabendo às Forças Armadas a atribuição de julgar a legalidade dos atos do 
Presidente.  
   
   EMENDA:00061 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção IV - Das Forças Armadas  
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Art. 13 - Suprimir o seguinte:  
"E à garantia dos poderes constitucionais, da  
lei e da ordem". 
Justificativa: 
A destinação constitucional das Forças Armadas deve ser exclusivamente a defesa do país contra 
eventual inimigo externo, sem qualquer outra função de natureza política que leve a lhes atribuir 
participação regular nas decisões de governo ou que possa fornecer pretextos legais para 
intervenções militares na vida política. 
Neste sentido, a proposta do Relator atribui às Forças Armadas uma missão de árbitro supremo e 
tutor da sociedade em relação ao que ele o entende por "garantia dos poderes constitucionais, da lei 
e da ordem". Em nome desta formulação genérica, que envolve diferentes interpretações ideológicas, 
sempre será possível uma ação militar de sentido golpista, mas que poderá invocar a própria 
Constituição para tentar legitimar-se. 
O Relator recusou não apenas a sugestão que limitava o papel das Forças Armadas à defesa 
externa. Deixou de lado também a formulação da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, a 
qual lhes atribuía a missão de assegurar "os poderes constitucionais e, por iniciativa expressa destes, 
nos casos estritos da lei, a ordem constitucional". 
O Relator - seguindo a linha contida na proposta escrita trazida pelo Centro de Comunicação Social 
do Exército - apresentou a pior formulação possível, que não passa de um estímulo constitucional ao 
golpismo, fazendo das Forças Armadas uma espécie da Grande Tribunal Constitucional Armado, que 
decidiria a seu guante sobre a "garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. E fariam isso 
amparadas na própria Constituição. 
Na exposição de motivos do Relator (pág. 26), fica claro que a inclusão da expressão “da lei e da 
ordem” na sua formulação tem, entre outros, o objetivo de legalizar constitucionalmente a atuação 
regular das Forças Armadas em funções de polícia, contra greves e manifestações, mesmo sem a 
decretação do Estado de Defesa ou do Estado de sítio. Ora, as Forças Armadas estarem 
sistematicamente nas ruas para reprimir movimentos pacíficos significa não apenas uma pressão 
intimidatória arbitrária contra essas mobilizações, mas a instauração de um clima permanente de 
chantagem e ameaça sobre toda a vida política do país. 
A questão não admite meios termos. Ou se faz uma luta pela desmilitarização da vida política 
nacional, ou então, em qualquer conjuntura de disputa política mais intensa estará presente o 
fantasma do golpe de Estado. E a única fórmula constitucional que atende a este propósito 
democrático é a que coloca as Forças Armadas como uma corporação voltada apenas para eventual 
necessidade de defesa externado país, com caráter estritamente profissional e sem nenhum papel 
político, subordinadas estritamente ao Poder Civil. 
   
   EMENDA:00064 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção IV - Das Forças Armadas.  
Art. 13. Parágrafo único. Alteração de redação.  
Muda para:  
"Parágrafo único. O Presidente da República  
é o comandante supremo das Forças Armadas,  
cabendo-lhe inclusive a direção da política de  
guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes." 
Justificativa: 
A formulação do Anteprojeto do Relator reforça o caráter ambíguo e indefinido que ele dá à relação 
hierárquica entre o Presidente da República e as Forças Armadas. No caput do Art. 13, já fez ele 
constar a expressão "e dentro dos limites da lei", relativizadora e limitadora da autoridade presidencial 
sobre a instituição militar. Agora, no Parágrafo único, volta a introduzir uma ambiguidade, ao 
estabelecer que "cabe ao Presidente da República a direção da política de guerra e a escolha dos 
Comandantes-Chefes". Esta fórmula restringe a autoridade presidencial a apenas dois aspectos 
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especificados (direção da política de guerra e escolha dos Comandos). E em nenhum ponto o Relator 
define o Presidente como o comandante supremo, preferindo substituir pela ideia de que as Forças 
Armadas estão "sob a autoridade suprema do Presidente".  
A formulação que apresento fixa claramente que o Presidente o comandante supremo das Forças 
Armadas e atribui-lhe inclusive a direção da política de guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes. 
   
   EMENDA:00065 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção IV - Das Forças Armadas.  
Art. 12 - Emenda aditiva.  
Muda para:  
"As Forças Armadas, constituídas pela  
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e  
atinentes a um único Ministério - o da Defesa, são  
instituições..." 
Justificativa: 
Trata-se de estabelecer constitucionalmente a existência de um único Ministério encarregado dos 
assuntos militares - o da Defesa, ele próprio entendido como parte integrante do Poder Civil e por 
intermédio do qual o Presidente exerce de fato o papel de comandante supremo. A atual estrutura de 
governo tem seis ministérios militares (Exército, Marinha, Aeronáutica, EMFA, Casa militar, SNI), 
provavelmente um recorde mundial. Esta expressão quantitativa expressa um fenômeno qualitativo: a 
participação direta e permanente das Forças Armadas nos assuntos governamentais, com o papel de 
partido político de novo tipo.  
Sem a desmilitarização dos assuntos de governo não se pode falar em supremacia do Poder Civil. A 
proposta de criação do Ministério da Defesa tem o duplo sentido de retirar a instituição militar do 
exercício direto das funções de governo e de orientá-la para a sua missão essencial de defesa do 
país, desenvolvendo o seu caráter profissional.  
O argumento do Relator, de que "a criação do Ministério da Defesa traria como consequência a 
atribuição a um único homem, o Ministrada Defesa - virtualmente um Super-Ministro - do comando de 
todo o poder militar" é falsa. O comando de todo o poder militar deve pertencer de fato a um único 
homem - o Presidente, e não a um ou a vários ministros, que são (ou devem ser) intermediários do 
comando presidencial. 
   
   EMENDA:00067 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção IV - Das Forças Armadas.  
Art. 12 - Substitutivo para o parágrafo único.  
Muda para:  
"Parágrafo único. Cabe ao Congresso Nacional,  
através de leis ordinárias, dispor sobre a  
organização, manutenção e funcionamento das Forças  
Armadas." 
Justificativa: 
Dentro do espírito de considerar as Forças Armadas como uma instituição normal, e não como um 
Poder Especial, as questões que envolvem a sua organização devem ser objeto de processo 
legislativo ordinário, sem qualquer tratamento extraordinário. Cabe portanto ao Congresso Nacional, 
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através de leis ordinárias, dispor sobre a matéria. Este procedimento tem ainda a vantagem de 
permitir um debate mais amplo e minucioso do tema, em interação com a opinião pública. 
   
   EMENDA:00078 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O caput do segundo art., da Seção - "Das  
Forças Armadas", passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13 As Forças Armadas compõem-se  
exclusivamente de cidadãos brasileiros e têm como  
missão a defesa e garantia da Soberania Nacional e  
da integridade territorial da República, a  
garantia da inviolabilidade e do livre  
funcionamento e estabilidade dos Poderes  
Constituídos e das instituições do estado de  
direito democrático, e o respeito à Constituição e  
às leis, cujo respeito estará sempre acima de  
qualquer outra obrigação." 
Justificativa: 
Em primeiro lugar, e, por princípio basilar, a disciplina constitucional sobre as Forças Armadas, em 
um país democrático moderno, não justifica o seu tratamento senão em Capítulo próprio, concernente 
à Defesa e Segurança Nacional. É o entendimento dos que cultivam convicções verdadeiramente 
fiéis e leais ao primado da liberdade, à supremacia dos Poderes Constitucionais e de respeito e 
prevalência às Instituições fundamentais do estado de direito democrático, sem excessos nem 
concessões.  
As Forças Armadas, como instituições essenciais e permanentes, não se constituem em apêndice ou 
dependência de um Poder da República, salvo nos regimes autoritários, travestidos de democratas. 
Esta é uma mudança de profundidade, e não apenas de caráter formal, a concernente ao tratamento 
quanto ao espaço e localização a merecer a matéria no texto constitucional. 
Mas, não será suficiente esta providência. A definição de conceito e a nítida compreensão da missão 
constitucional não deverá ensejar qualquer mínima dúvida sobre o seu descomprometimento com 
causas que desbordem ou conflitem com a missão, que eu denominaria sagrada, de alheamento a 
interesses pessoais, personalísticos, de grupos ou facções, que não são nem "expressam os 
superiores e legítimos interesses do povo e nacionalidade brasileira. 
As Forças Armadas estão e deverão estar sempre, como Instituições, alheias, imunes, às contendas 
políticas e partidárias, não alimentando, também, interesses próprios, de qualquer ordem. As Forças 
Armadas são submissas à Constituição e obedientes aos Poderes Constitucionais, nos termos e nos 
limites e condições estipulados na Lei Fundamental. Acima de qualquer outra obrigação, o seu 
compromisso é com a defesa da Pátria, da soberania nacional, a garantia dos Poderes constituídos e 
das Instituições do estado de direito democrático. A sua sujeição absoluta à Constituição lhe impõe, 
como missão e sacerdócio, resistir ao aproveitamento da sua força e do seu prestígio para intentar-se 
contra a liberdade, o respeito aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, os direitos sociais 
dos cidadãos, os direitos legítimos dos trabalhadores e das minorias, assegurados na Constituição e 
nas leis do país; sob qualquer pretexto, ninguém ou nenhum Poder ordenará às Forças Armadas 
agirem contra o império da Constituição e das leis. Antes, estas Instituições hão de velar e garantir a 
supremacia da ordem jurídico-constitucional democrática contra a prepotência, a ação dos caudilhos 
e dos falsos democratas. 
As Forças Armadas não se constituem, pois, e ilustrativamente, em (apartamento, dependência ou 
apêndice do Poder Executivo. Tal suposto é típico dos regimes autoritários, por vezes ostentando 
rótulo de democracias. 
Sustento, portanto, acompanhando disciplina vigente e textos constitucionais de democracias 
modernas, e, tal necessidade se faz mais imperiosa nas democracias ainda frágeis da latino-américa, 
onde a tendência à supressão do regime de liberdades tem favorecido e surgimento de tiranos e 
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ditadores, sustento, por isso, que sejam explicitados no texto constitucional determinados 
mandamentos nucleares a ditar a organização e a elucidar a vocação fundamental das Forças 
Armadas. Não são elas Instituições livres ou independentes, nem se constituem em um Super-poder. 
Mas, serão obedientes, como assinalado, e submissas, sem se abaterem nem se curvarem, contudo, 
a quem, pretendendo o seu concurso, participação e apoio, vier intentar contra a soberania da 
vontade do povo brasileiro expressa na Constituição da República, em seus postulados princípios e 
ditames fundamentais que ordena a organização, vigência e livre funcionamento de um Estado 
Democrático, sob a égide do direito e das leis e do respeito à dignidade dos cidadãos.  
A proposição apresenta contempla supletivamente, e um dos seus dispositivos, uma missão auxiliar 
participação das Forças Armadas no contexto social e econômica do país e em proveito da 
coletividade nacional, atuando, notadamente, na execução de atividades; desempenho de tarefas que 
contribuam para a satisfação de necessidades básicas sentidas do povo, máxime das camadas mais 
pobres e carentes da população brasileira, ou atendendo reclamos de comunidades, pela intervenção 
colaborativa no provimento de serviços ou obras infraestruturais, como atual mente ocorre com o 
concurso e auxílio das Forças Armadas, seja em condições de normalidade ou diante do infortúnio 
causado pelas enchentes, inundações, seca, estados típicos de calamidade pública, em que, através 
da Defesa Civil, se requer a mobilização de recursos e instituições amparo e socorro às populações 
atingidas pelo flagelo. A lei regulará em a forma de colaboração e o tipo de participação das Forças 
Armadas no particular nos termos desta proposição constitucional. 
A presente proposição, esclareça-se, não esgota a possibilidade de inserir-se, no texto constitucional, 
outros dispositivos considerados de valor maior sobre as Forças Armadas. A preocupação de fixar 
lindes e a determinação, com espírito democrático, de escoimar, das Forças Armadas, Instituições 
essenciais a serviço da soberania e do povo brasileiro, aquilo que não é ínsito a natureza da sua 
missão precípua, inclinaram-me a concentrar a propositura aos limites inafastáveis do desenho e 
conteúdo que, acredito, não deverá a nova Constituição democrática brasileira prescindir.  
Em consonância com os princípios do Estado de direito democrático, de que a Constituição é síntese 
e expressão maior, a ação das Forças Armadas será precedida da iniciativa dos Poderes 
Constitucionais e nos limites prescritos na Lei Fundamental. Assim, no caso de guerra ou para 
celebração da paz, mediante iniciativa do Poder Executivo e nos termos - da autorização concedida 
pelo Poder Legislativo. Para ocorrer a chamamento ou convocação dos Poderes Constitucionais da 
República, quando tal se justificar, para garantia do próprio funcionamento, livre e regular dos 
Poderes, ou, para defesa, preservação e garantia das instituições fundamentais do regime e estado 
de direito democrático, contra a ofensa ou ameaça, estado caracterizador de crise institucional, em 
que se exigirá a audiência do Conselho de Defesa e Segurança Nacional em assessoramento aos 
Poderes Constitucionais. As Forças Armadas agirão, pois, para atender a um chamamento ou 
convocação, mas resistirão, se tal requisição afrontar ou tentar violar a Constituição, a lei e os 
princípios e postulados essenciais assegurados na Lei Maior, concernentes à liberdade e ao regime 
democrático, à preservação da República e da Federação. Será ilegítima e inconstitucional, qualquer 
iniciativa, ação ou omissão de quem queira mobilizar as Forças Armadas para satisfazer interesses e 
desejos impatrióticos, contrários a soberania da vontade da coletividade nacional expressa no texto 
constitucional, e, bem assim, será impatriótica, ilegítima e inconstitucional a ação ou omissão ou a 
iniciativa, de membros, componentes ou das Forças Armadas, coincidentes com desejos ou 
interesses não referendados ou protegidos na Lei Fundamental do país ou suas leis legítimas.  
Um conjunto de preceitos constitucionais se faz necessário estabelecer para manter e preservar as 
Forças Armadas imunes ou afastadas de influências ou do risco de interferências isoladas, 
potencialmente capazes de prejudicar o cumprimento da sua função altamente relevante, 
insubstituível missão na democracia política e estável, aspiração de todos os cidadãos brasileiros, 
que a querem permanente e duradoura. 
  
   EMENDA:00081 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   O primeiro art., da Seção - "Das Forças  
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Armadas", passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 12. As Forças Armadas, constituídas  
pelo Exército, a Marinha e a Aeronáutica, são  
instituições essenciais e permanentes da  
República, organizadas pelo Estado, com base na  
hierarquia e na disciplina, na forma da lei,  
agindo sempre submetidas à Constituição e em  
obediência aos Poderes Constitucionais da Nação.  
Parágrafo único. As Forças Armadas são  
rigorosamente apartidárias e apolíticas, estão ao  
serviço do povo brasileiro, e, em nenhum caso, ao  
de uma pessoa ou de grupos, nem poderão os seus  
componentes aproveitar-se de sua arma, do seu  
posto ou da sua função para qualquer intervenção  
política." 
Justificativa: 
Em primeiro lugar, e, por princípio basilar, a disciplina constitucional sobre as Forças Armadas, em 
um país democrático moderno, não justifica o seu tratamento senão em Capitulo próprio, concernente 
à Defesa e Segurança Nacional. É o entendimento dos que cultivam convicções verdadeiramente 
fiéis e leais ao primado da liberdade, à supremacia dos Poderes Constitucionais e de respeito e 
prevalência às Instituições fundamentais do estado de direito democrático, sem excessos nem 
concessões.  
As Forças Armadas, como Instituições essenciais e permanentes, não se constituem em apêndice ou 
dependência de um Poder da República, salvo nos regimes autoritários, travestidos de democratas. 
Esta é uma mudança de profundidade, e não apenas de caráter formal, a concernente ao tratamento 
quanto ao espaço e localização a merecer a matéria no texto constitucional. 
Mas, não será suficiente esta providência. A definição de conceito e a nítida compreensão da missão 
constitucional não deverá ensejar qualquer mínima dúvida sobre o seu descomprometimento com 
causas que desbordem ou conflitem com a missão, que eu denominaria sagrada, de alheamento a 
interesses pessoais, personalísticos, de grupos ou facções, que não são nem "expressam os 
superiores e legítimos interesses do povo e nacionalidade brasileira. 
As Forças Armadas estão e deverão estar sempre, como Instituições, alheias, imunes, às contendas 
políticas e partidárias, não alimentando, também, interesses próprios, de qualquer ordem. As Forças 
Armadas são submissas à Constituição e obedientes aos Poderes Constitucionais, nos termos e nos 
limites e condições estipulados na Lei Fundamental. Acima de qualquer outra obrigação, o seu 
compromisso é com a defesa da Pátria, da soberania nacional, a garantia dos Poderes constituídos e 
das Instituições do estado de direito democrático. A sua sujeição absoluta à Constituição lhe impõe, 
como missão e sacerdócio, resistir ao aproveitamento da sua força e do seu prestígio para intentar-se 
contra a liberdade, o respeito aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, os direitos sociais 
dos cidadãos, os direitos legítimos dos trabalhadores e das minorias, assegurados na Constituição e 
nas leis do país; sob qualquer pretexto, ninguém ou nenhum Poder ordenará às Forças Armadas 
agirem contra o império da Constituição e das leis. Antes, estas Instituições hão de velar e garantir a 
supremacia da ordem jurídico-constitucional democrática contra a prepotência, a ação dos caudilhos 
e dos falsos democratas. 
As Forças Armadas não se constituem, pois, e ilustrativamente, em (apartamento, dependência ou 
apêndice do Poder Executivo. Tal suposto é típico dos regimes autoritários, por vezes ostentando 
rótulo de democracias. 
Sustento, portanto, acompanhando disciplina vigente e textos constitucionais de democracias 
modernas, e, tal necessidade se faz mais imperiosa nas democracias ainda frágeis da latino-américa, 
onde a tendência à supressão do regime de liberdades tem favorecido e surgimento de tiranos e 
ditadores, sustento, por isso, que sejam explicitados no texto constitucional determinados 
mandamentos nucleares a ditar a organização e a elucidar a vocação fundamental das Forças 
Armadas. Não são elas Instituições livres ou independentes, nem se constituem em um Super-poder. 
Mas, serão obedientes, como assinalado, e submissas, sem se abaterem nem se curvarem, contudo, 
a quem, pretendendo o seu concurso, participação e apoio, vier intentar contra a soberania da 
vontade do povo brasileiro expressa na Constituição da República, em seus postulados princípios e 
ditames fundamentais que ordena a organização, vigência e livre funcionamento de um Estado 
Democrático, sob a égide do direito e das leis e do respeito à dignidade dos cidadãos.  
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A proposição apresenta contempla supletivamente, e um dos seus dispositivos, uma missão auxiliar 
participação das Forças Armadas no contexto social e econômica do país e em proveito da 
coletividade nacional, atuando, notadamente, na execução de atividades; desempenho de tarefas que 
contribuam para a satisfação de necessidades básicas sentidas do povo, máxime das camadas mais 
pobres e carentes da população brasileira, ou atendendo reclamos de comunidades, pela intervenção 
colaborativa no provimento de serviços ou obras infraestruturais, como atual mente ocorre com o 
concurso e auxílio das Forças Armadas, seja em condições de normalidade ou diante do infortúnio 
causado pelas enchentes, inundações, seca, estados típicos de calamidade pública, em que, através 
da Defesa Civil, se requer a mobilização de recursos e instituições amparo e socorro às populações 
atingidas pelo flagelo. A lei regulará em a forma de colaboração e o tipo de participação das Forças 
Armadas no particular nos termos desta proposição constitucional. 
A presente proposição, esclareça-se, não esgota a possibilidade de inserir-se, no texto constitucional, 
outros dispositivos considerados de valor maior sobre as Forças Armadas. A preocupação de fixar 
lindes e a determinação, com espírito democrático, de escoimar, das Forças Armadas, Instituições 
essenciais a serviço da soberania e do povo brasileiro, aquilo que não é ínsito a natureza da sua 
missão precípua, inclinaram-me a concentrar a propositura aos limites inafastáveis do desenho e 
conteúdo que, acredito, não deverá a nova Constituição democrática brasileira prescindir.  
Em consonância com os princípios do Estado de direito democrático, de que a Constituição é síntese 
e expressão maior, a ação das Forças Armadas será precedida da iniciativa dos Poderes 
Constitucionais e nos limites prescritos na Lei Fundamental. Assim, no caso de guerra ou para 
celebração da paz, mediante iniciativa do Poder Executivo e nos termos - da autorização concedida 
pelo Poder Legislativo. Para ocorrer a chamamento ou convocação dos Poderes Constitucionais da 
República, quando tal se justificar, para garantia do próprio funcionamento, livre e regular dos 
Poderes, ou, para defesa, preservação e garantia das instituições fundamentais do regime e estado 
de direito democrático, contra a ofensa ou ameaça, estado caracterizador de crise institucional, em 
que se exigirá a audiência do Conselho de Defesa e Segurança Nacional em assessoramento aos 
Poderes Constitucionais. As Forças Armadas agirão, pois, para atender a um chamamento ou 
convocação, mas resistirão, se tal requisição afrontar ou tentar violar a Constituição, a lei e os 
princípios e postulados essenciais assegurados na Lei Maior, concernentes à liberdade e ao regime 
democrático, à preservação da República e da Federação. Será ilegítima e inconstitucional, qualquer 
iniciativa, ação ou omissão de quem queira mobilizar as Forças Armadas para satisfazer interesses e 
desejos impatrióticos, contrários a soberania da vontade da coletividade nacional expressa no texto 
constitucional, e, bem assim, será impatriótica, ilegítima e inconstitucional a ação ou omissão ou a 
iniciativa, de membros, componentes ou das Forças Armadas, coincidentes com desejos ou 
interesses não referendados ou protegidos na Lei Fundamental do país ou suas leis legítimas.  
Um conjunto de preceitos constitucionais se faz necessário estabelecer para manter e preservar as 
Forças Armadas imunes ou afastadas de influências ou do risco de interferências isoladas, 
potencialmente capazes de prejudicar o cumprimento da sua função altamente relevante, 
insubstituível missão na democracia política e estável, aspiração de todos os cidadãos brasileiros, 
que a querem permanente e duradoura. 
 
   
   EMENDA:00087 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção - "Das Forças Armadas",  
onde couber, o dispositivo a seguir:  
"Art. As Forças Armadas participarão, na  
forma da lei, no desenvolvimento econômico e  
social do País, objetivando a satisfação de  
necessidades básicas do povo e das comunidades e a  
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, e  
colaborarão diretamente com os serviços  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 24  

 

específicos do País em tarefas relacionadas com a  
DEFESA CIVIL.' 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00096 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:  
"Art. 12. As Forças Armadas são instituições  
republicanas, nacionais, permanentes e regulares.  
Destinam-se à defesa da pátria em guerra externa,  
das fronteiras nacionais, da integridade do  
território, da independência e da soberania do  
País, dos poderes constitucionais, das leis e das  
instituições e da cidadania. São comandadas pelo  
Presidente da República. Constituem-se,  
essencialmente, pela Marinha, pelo Exército e pela  
Aeronáutica. São organizadas na forma da lei, com  
base na hierarquia e disciplina. Atuarão, nos  
casos previstos em lei e nesta constituição,  
mediante ordem direta do Presidente da República.  
§ 1o. Ao Presidente da República compete  
exclusivamente a nomeação e a promoção de oficiais  
das Forças Armadas.  
§ 2o. Os integrantes das Forças Armadas, em  
qualquer nível, gozam de todos os direitos  
conferidos a todos os cidadãos, têm os mesmos  
deveres dos servidores públicos além dos daqueles  
próprios da corporação a que pertençam." 
Justificativa: 
Não é próprio a matéria Constitucional definir conceitos. Daí o artigo 19 e 20 mereceram nova 
redação.  
A emenda prevê, também que aos Estados compete legislar e definir as atribuições de suas polícias. 
É necessário, também, criar-se uma guarda nacional, de responsabilidade do Presidente da 
República, para cuidar das questões da ordem interna em todo o Território Nacional, onde se fizer 
necessário. A lei estruturará a organização da Guarda Nacional. 
   
   EMENDA:00103 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 13, artigo 14,  
artigo 16, artigo 17 e artigo 18, da Seção IV:  
"Art. 13. 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,  
a ordem constitucional.  
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Parágrafo único. Cabe ao Presidente da  
República a direção da política da guerra e a  
escolha dos Comandantes-Chefes.  
Art. 14. Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos  
necessários à defesa do Estado Democrático, nos  
termos da lei.  
§ 1o. Às Forças Armadas compete, na forma da  
lei, atribuir serviço nacional alternativo aos que,  
em tempo de paz, após alistados, alegarem  
imperativo de consciência para eximição da  
obrigação do serviço militar.  
§ 2o. As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir.  
Art. 16. Nas transgressões disciplinares,  
previstas na legislação específica das Forças  
Armadas, só caberá habeas corpus por falta de  
pressupostos legais da apuração ou da punição.  
Art. 17. Os militares serão alistáveis.  
Art. 18. Os militares da ativa poderão  
estar filiados à partidos políticos." 
Justificativa: 
Há tradição constitucional brasileira sempre reservou às Forças Armadas, prioritariamente, a missão 
de defender independência e soberania nacional, a integridade de nosso território e os poderes 
constitucionais.  
Há que incluir entre as missões das Forças Armadas e de manter a ordem constitucional, quando 
requisitada por iniciativa dos poderes da República o que não convém à grandeza desta tarefa nem à 
tradição de nossas Forças Armadas é delegar-lhe a missão de manter “ordem interna”, tarefa que 
deve ser da competência das Políticas Militares e da Polícia Judiciária.  
Inadmissível o espetáculo de se ver nossas Forças Armadas mobilizadas, por exemplo, para reprimir 
movimentos grevistas, sob o pretexto de “manter a ordem”.  
No lugar desta tarefa menor, de manter a ordem interna, as Forças Armadas devem ter a missão de 
defender os poderes constitucionais e o Estado Democrático.  
 
   
   EMENDA:00114 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 12 do anteprojeto passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 12 As Forças Armadas, parte integrante  
do Estado, constituídas pela Marinha, Exército e  
Aeronáutica, são instituições nacionais  
permanentes e regulares, organizadas na forma da  
lei e estruturadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sob o comando supremo do Chefe do  
Estado, o Presidente da República, a quem devem  
obediência.  
Parágrafo único. A administração das Forças  
Armadas é de competência do Chefe do Governo,  
através do Ministro da Defesa." 
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Justificativa: 
As Forças Armadas devem ser obedientes ao Chefe de Estado e sua administração deve ficar a 
cargo do Ministério da Defesa, a ser criado. Essa é uma exigência democrática da sociedade civil.  
   
   EMENDA:00115 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 13 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13 As Forças Armadas destinam-se à  
defesa militar da Pátria contra a agressão externa  
e a assegurar a integridade do território nacional."  
Parágrafo único. A segurança pública é de  
responsabilidade dos órgãos policiais competentes,  
sendo vedado às Forças Armadas desempenhar funções  
de polícia." 
Justificativa: 
A redefinição do papel constitucional das Forças Armadas é de fundamental importância para a 
construção e consolidação do regime democrático em nosso País. A história republicana brasileira 
tem sido marcada pela intervenção militar na vida política. Para evitar que isso continue a se repetir é 
preciso limitar o papel constitucional das Forças Armadas à defesa da Pátria contra as agressões 
externas, vedando-lhes o direito de intervir na vida política e de exercer o papel de polícia.  
   
   EMENDA:00129 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Modifique-se o anteprojeto em sua seção sobre  
Forças Armadas, adotando-se a seguinte redação:  
Art. 13. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da soberania territorial do Brasil, somente  
podendo intervir na garantia dos poderes  
constituídos e da lei, mediante autorização  
expressa de dois terços do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Já se faz consagrado no Direito Constitucional brasileiro o princípio da independência dos Poderes 
Constituídos, motivo pelo qual entendemos inadmissível que as Forças Armadas detenham a 
faculdade de decidir quando deverão ou não intervir internamente. Desta forma, constituir-se-ia um 
poder superior ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, fato que configura um disparate no plano 
institucional, político e constitucional.  
Assim sendo, só o Congresso Nacional, representantes que é da vontade soberana do povo, e 
mediante a dois terços é que poderá autorizar a intervenção na garantia dos Poderes Constituídos e 
da lei.  
É assim que as Forças Armadas devem exercer e desempenhar o seu papel de defesa do território 
nacional. 
   
   EMENDA:00130 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos regimentais proponho ao art. 12.  
"As Forças Armadas, constituídas pelo  
Exército, Marinha e Aeronáutica, reunida e  
subordinadas ao Ministério da Defesa, tem como  
missão garantir a soberania e independência do  
Brasil, defender sua integridade territorial e o  
ordenamento constitucional, sob comando do  
Presidente da República.  
É de competência exclusiva do Congresso  
Nacional legislar sobre a organização da Defesa  
Nacional, definição dos deveres dela decorrentes e  
bases gerais da organização, do funcionamento e da  
disciplina das Forças Armadas, conforme os  
princípios da presente Constituição." 
Justificativa: 
O experiente preparado e intransigente defensor da Democracia e dos interesses mais nobres Da 
Pátria observou que “a definição das finalidades das Forças Armadas tem provocado polêmicas, por 
que pretendem, de uma parte, tolher a interferência dos militares na condução política do Estado, 
para evitar malefícios a Nação e desgaste do prestígio, como ocorreu nas últimas décadas em que 
generais, cheios de ambição, e falhos de maturidade, governaram um País de 120 milhões, um 
mundo complexo como de nossos dias, e na base da intimidação, e na base de metralhadoras.  
De outra parte, aos privilegiados que vendo seu paraíso em risco, diante da crescente politização do 
povo e das condições de vida, cada vez mais intoleráveis, sabem que só a ameaça militar poderá 
deter os "males da democracia e de maior justiça social. 
Não obstante, consciente de seus fracassos em combater a corrupção e a “subversão” lemas do 
golpe militar de 1964, a generais que desejam caminho aberto para voltar ao cenário político”.  
Vale dizer, em razão dos mais certos e legítimos interesses do povo brasileiro, e para evitar novos 
desgastes no prestigio das Forças Armadas é fundamental submetê-las ao poder civil.  
As Forças Armadas são indispensáveis se atreladas aos valores democráticos e submetidas aos 
interesses dos brasileiros.  
Basta de “doutrinas importadas” totalitárias, onde até o inconformismo, político é tipificado como de 
“guerra psicológica” adversa.  
Sem mais Doutrina de Segurança Nacional, como se o mundo estivesse dividido entre russos e 
americanos e não entre os países ricos e os pobres. Ideologias, doutrinas, gestada no “Pentágono”, 
“Academia de West Point”...., que nos levaram a imaginar inimigos internos, como se o perigo maior 
estivesse entre nós, enquanto éramos saqueados por determinados interesses, externos.  
A ação predatória, antissocial, e criminosos de desnacionalização do solo e subsolo brasileiros é o 
exemplo mais alarmante da nossa insegurança nacional. Num país de extraordinárias riquezas 
termos milhões e milhões de miseráveis. Apetites alienígenas e mais brasileiros fazem da “NOSSA 
RIQUEZA A NOSSA POBREZA”.  
A sangria da dívida externa verdadeira “veia aberta” dos nossos esforços, energia e riquezas, se 
transforma em dependência política, quebra da soberania e mutilação da independência.  
A tentativa de dominação e controle tecnológico – na mais sofisticada, inteligente e ardilosa forma de 
colonização de todos os tempos. A revolução da “indústria do conhecimento” separará, na virada do 
século, definitivamente, os países entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
Por tudo, é preciso repensar o Brasil, repensando, também nosso sistema de “DEFESA NACIONAL” 
e o papel das Forças Armadas.  
 
 
   EMENDA:00132 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Modifica-se o art. 12.  
"Art. 12. As Forças Armadas destinam-se a  
defesa externa da Pátria." 
Justificativa: 
O fortalecimento dos instrumentos democráticos é o caminho efetivo para o aperfeiçoamento da 
Democracia.  
A tutela deste ou daquele setor da sociedade, com atribuições privilegiadas, não cabe numa Nação 
onde as responsabilidades e direitos competem a todos igualitariamente.  
Atribuir as Forças Armadas o papel de guardiãs da ordem e da lei, é no mínimo desconfiar da 
formação ordeira de nosso povo, ou o que é pior, aproveitar-se dessa situação, para impor, como no 
passado recente, a vontade de alguns grupos militares.  
O intervencionismo das Forças Armadas resultou no desprestígio da própria instituição militar. 
Infelizmente o povo brasileiro e especialmente grandes massas de jovens e trabalhadores não fazem 
distinção entre militares e militares golpistas.  
Os tempos mudaram.  
Os verdadeiros militares, não deverão mais esconder seus uniformes e suas qualidades para circular 
em vias públicas como faziam tempo atrás. 
Integrados a sociedade deverão participar solidariamente, dos transes de calamidades públicas, 
oportunizando o atendimento à brasileiros desassistidos, ajudando a melhorar o nível dos deserdados 
da sorte e construindo uma nova imagem de respeito e simpatia.  
Atribuir as Forças Armadas outras atribuições, é no mínimo aceitar a existência de uma classe tutora 
da sociedade civil, ou quem sabe, não seja este o interesse de aproveitadores, especialmente 
aqueles ligados ao capital estrangeiro, a fim de garantirem posições que não servem para o povo 
brasileiro. 
   
   EMENDA:00143 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 12. As Forças Armadas, constituídas pela  
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,  
integradas ao EMFA, Estado-Maior das Forças  
Armadas, são instituições nacionais permanentes,  
organizadas na forma da lei, com base na  
hierarquia e na disciplina, sob o comando supremo  
do Presidente da República.  
Parágrafo único. O cargo de Chefe do EMFA  
será preenchido, observada a rotatividade entre as  
forças, a cada dois anos. 
Justificativa: 
Não há razão para se preservar um número tão grande de Ministros Militares. 
Somente nos Países subdesenvolvidos, submetidos as ditaduras militares, é que a presença de 
Ministérios Militares se faz acentuada.  
O Ideal será a criação do Ministério da Defesa, para que as nossas Forças Armadas sejam 
valorizadas e devidamente posicionadas.  
O ENFA, transformando-se em Ministério único, englobando as três forças, já significará algum 
esforço. 
A Rotatividade no preenchimento de cargo de chefe do EMFA possibilitará uma maior harmonia entre 
as três forças.  
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Por último, as forças armadas devem ser submetidas ao comando supremo do presidente da 
república, tradição quebrada pela constituição da ditadura militar.  
   
   EMENDA:00144 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao artigo a seguinte redação e  
suprimido o seu parágrafo:  
"Art. 13. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria, a assegurar a integridade do seu  
território e, nos casos estritos da lei, por  
expressa iniciativa dos poderes constitucionais, a  
preservar a ordem democrática. 
Justificativa: 
Não se pode mais abrigar no texto constitucional a possibilidade dos excessos conhecidos, que têm a 
sua origem nos quartéis, conforme comprova a história do Brasil.  
As Forças Armadas devem-se submeter aos poderes constitucionais e não ter poderes para, a seu 
talante, preservá-los. 
A iniciativa deve partir dos Poderes Constitucionais e não das Forças Armadas. 
A inversão é um atentado à Democracia.  
A manutenção da Lei, nos Países Civilizados, não cabe às Forças Armadas, por tratar-se de grande 
atrofia e desvio.  
Quanto à ordem, que cabe às Forças Armadas manter, já está incluído no caput. O parágrafo deve 
ser suprimido ou inserido na parte referente à competência do Presidente da República e não na 
seção da Forças Armadas.   
 
   
   EMENDA:00149 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 12 a seguinte redação:  
"Art. 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.  
§ 1o. As Forças Armadas estão submetidas à  
Constituição, às leis e aos poderes  
constitucionais e só serão mobilizadas por estes.  
§ 2o. Ao Presidente da República cabe a  
direção política da guerra e a escolha dos  
Comandantes-Chefes." 
Justificativa: 
O papel constitucional das Forças Armadas é um tema a fundamental nos debates constituintes. 
No entanto, toda a discussão encontra-se radicalizada entre os que desejam manter o atual papel das 
Forças Armadas, fortemente influenciado pela atuação delas nos acontecimentos políticos internos e 
os que as desejam ver destinadas apenas à defesa externa. O maior problema é que os atuais 
preceitos constitucionais abrem espaço para que comandantes militares automobilizem tropas na 
suposta defesa da Constituição. Como na guerra, que é decretada pelo Presidente da República 
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ouvindo o Congresso Nacional, o papel interno das Forças Armadas tem de estar subordinado aos 
poderes constitucionais que decidem ou não mobilizá-las.  
   
   EMENDA:00158 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao texto constitucional o seguinte:  
Art. 13. 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 destes, a lei, a  
ordem e a defesa de nossos recursos naturais, meio  
ambiente e ecologia. 
Justificativa: 
Tem-se debatido muito a questão do papel das Forças Armadas, notadamente os aspectos referentes 
à sua participação na manutenção da ordem interna.  
O Estado, através dos seus poderes constitucionais, tem nas Forças Armadas os guardiães da sua 
defesa interna. Formam estas o instrumento de maior eficiência estrutural para, convocadas pelo 
poder civil, atuar nas necessidades de preservação de nossa fronteiras e coerção a sublevação 
provocada por situações regionais ou de grupos paramilitares em detrimento da ordem geral da 
Nação. 
As Forças Armadas não são um poder paralelo, isolado, distanciado do Direito ou da realidade 
econômica, social e política de uma Nação. Aglutinam um contingente de cidadãos brasileiros a 
serviço da Pátria, cumprindo, como os demais constituídos, uma missão concedida pela Sociedade 
para o bem-estar dos que nela vivem.  
Trata-se de um serviço público, especializado e custeado pela sociedade para, autorizado e em nome 
dela, manter afastada qualquer ameaça à sua integridade, venha essa ameaça de forças internas ou 
externas.  
Os poderes constitucionais e o império da lei – o primeiro, da vontade popular expressa na Carta 
Magna, e segundo, necessário de viger plenamente para o gozo do Direito e da Justiça – não podem 
prescindir de uma força auxiliar capaz de enfrentar a perturbação da ordem ou a afronta de grupos 
armados.  
Há quem defenda que as possíveis subvenções regionais possam ser contidas pelo poder de polícia 
de um Estado Federado. E se essas forças estiverem engajadas no episódio? 
Incluímos nesta proposição a figura complementar da defesa dos recursos naturais, meio ambiente e 
ecologia, por decorrência de uma nova, necessária e estratégica, preocupação da sociedade 
contemporânea e também por motivos de ordem prática e operacional. 
A devastação dos recursos naturais, atentando contra o patrimônio e o bem-estar do homem, embora 
comece a ser obstada por princípios legais em nosso País, carece ainda, pelas dimensões do 
território e falta de efetivo poder de polícia, de estruturas ágeis para inibir ou conter as ações 
depredadoras em regiões como a Amazônia, o Pantanal Mato-Grossense e a nossa Costa Litorânea.  
As Forças Armadas, através da Marinha, Aeronáutica e Exercito, têm presença física e condições 
materiais (helicópteros, barcos, veículos especiais e pessoal treinado para atuação em regiões 
inóspitas) para auxiliar os organismos públicos (IBDF, Secretaria Especial do Meio Ambiente e 
congêneres) no cumprimento da defesa dos recursos naturais, do meio ambiente e da ecologia. 
Propomos que essa atuação seja complementar e autorizada pelos poderes constitucionais.  
 
   
   EMENDA:00162 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Artigo 13 passa ter a seguinte redação:  
Art. 13. As Forças Armadas destinam-se a  
assegurar a independência e a soberania do País, a  
Integridade do Território Nacional e os Poderes  
Constitucionais.  
Parágrafo Único. Cabe ao Ministério da Defesa  
a Coordenação das Forças Armadas. 
Justificativa: 
Propomos esta emenda porque entendemos que o papel das Forças Armadas, em um regime 
democrático deve ser de garantir a independência e a soberania do País, a Integridade do Território 
Nacional e os Poderes Constitucionais.  
As Forças Armadas brasileira, bem como a dos demais Países Latino-Americanos demonstrarem 
através da história uma característica marcantemente intervencionista. A pretexto de combater “ 
inimigos internos” sempre conturbar o processo democrático.  
Entendemos que a política interna do nosso País, somente deve ser discutida, aprovada, ou não, pela 
sociedade através de suas representações institucionais, cabendo as forças o papel que definimos 
nesta emenda. 
Definimos a atuação das Forças Armadas propomos que o Ministério da defesa, aglutine todas as 
armas e coordene a sua atuação.  
 
   
   EMENDA:00163 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Art. 13. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa do Estado e à garantia dos poderes  
constitucionais, da lei e da ordem. 
Justificativa: 
A substituição de defesa da pátria, por defesa do Estado, na destinação da Forças Armadas, constitui 
sentença maior densidade jurídica.  
O conceito de pátria não guarda o mesmo grau de materialidade jurídica, que o de Estado. A Pátria é 
um conceito mais sentimental ou cultural que jurídico. O Estado é um ente de Direito Constitucional, 
que deve ser o destinatário principal das preocupações de defesa e garantia, em que se deve 
empenhar as Forças Armadas.  
Obs.: IV – COMISSÃO DAS ORGANIZACÃO ELEITORAL,  
PARTIDÁRIA E GARANTIAS DAS INSTITUIÇÕES 
IV-b – SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DE SUA SEGURANÇA. 
   
   EMENDA:00167 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Seção - Das Forças Armadas  
"Art. 12. As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,  
são instituições nacionais permanentes e  
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regulares, organizadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente  
da República, responsáveis pela segurança interna  
e externa, dentro dos limites da lei." 
Justificativa: 
A redação proposta visa tornar explicito, na constituição, - que tanto a segurança interna como 
externa são de responsabilidade das Forças Armadas.  
A Sociedade Brasileira tem se manifestado nesse sentido.  
   
   EMENDA:00168 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. (XIII) Seção IV - Das Forças Armadas  
"As Forças Armadas destinam-se à defesa da  
Soberania Nacional diante da agressão externa do  
Brasil e à garantia dos poderes constitucionais e da lei." 
Justificativa: 
A defesa da ordem pública é dever das políticas Militares Estaduais.  
   
   EMENDA:00176 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Adite-se ao art. 12, cinco parágrafos e  
substitua-se a parágrafo único pelo § 6o.:  
"Art. 12. ..................................  
§ 1o. Fica criado o Ministério da Defesa que  
coordenará as Forças Armadas.  
§ 2o. O Congresso Nacional exercerá controle  
sobre as atividades das Forças Armadas.  
§ 3o. Fica proibido ao militar profissional a  
participação na política partidária.  
§ 4o. O Poder Público adotará medidas para  
melhorar o nível profissional dos militares,  
proporcionando-lhes cursos para maior segurança do  
cidadão.  
§ 5o. Assegura-se plena liberdade de  
expressão ideológica, política e filosófica nos  
quartéis, nos arsenais e nas fábricas de materiais  
militares. § 6o. Lei complementar, de iniciativa  
do Poder Executivo, estabelecerá as normas gerais  
a serem adotadas na organização, no preparo e no  
emprego das Forças Armadas." 
Justificativa: 
Não cabe ao poder militar sobrepor-se ao poder civil. No Estado democrático brasileiro as ações 
políticas são exercidas pelo poder civil, enquanto o poder militar constituem-se e mantém-se restrito à 
importante missão de preservar o bem comum, ao alcançar a segurança, pois sem segurança não há 
bem comum. 
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A apoliticidade das Forças Armadas, bem como o seu caráter de obediência ao poder civil deve 
prevalecer, em respeito à nossa tradição republicana. Do contrário, teríamos desconexamente uma 
intromissão indébita.  
Todavia, reconhecemos que o Exército é uma instituição política, mas política, mas política 
apartidária, pois defender a ordem e o bem comum é agir politicamente.  
É verdade – e não devemos nos descuidar, que no Brasil, como na América Latinha, as forças 
armadas em alguns eventos tomaram o poder civil, mas convenhamos que tenha sido através do 
golpe militar e de extrema direita, com a influência da política externa, e nunca pelos caminhos legais. 
Toda a pratica intervencionista contra governos populares foram açodadas e violentas. 
Reconhece-se, porém, que a perda do poder civil sempre é alcançada pelo poder militar, 
demonstração nítida da debilidade do primeiro. E espera-se que o poder civil permaneça forte, intacto 
e coeso.  
No caso brasileiro, as Forças Armadas, constituísse e abrangem o Exército, a Marinha e a 
Aeronáutica, com instituições permanentes, hierárquicas, na disciplina sob a autoridade do 
Presidente da República, para garantir a ordem interna e externa, quando solicitadas pelas 
autoridades constituídas.  
Caberá ao Ministério da Defesa coordenar as ações das Forças Armadas brasileiras, e não será a 
participação do profissional militar na política partidária. Em caso de interesses pessoal, o militar 
deverá fazer opção, prevista em lei.  
As Forças Armadas são merecedoras de aperfeiçoamento, de trabalho justo e condições dignas, para 
o seu bem-estar e de seus familiares.  
O Congresso Nacional, instituição secular, pluralista e legalmente constituído nos termos de suas 
convicções de altivez e de correção cívica, exercerá, ao lado da Presidência da República, o controle 
das atividades das Forças Armadas, reconhecendo-lhe, inclusive, a liberdade ideológica política e 
filosófica nos quartéis.  
É necessário, no entanto, limitar e reduzir os investimentos nacionais na indústria bélica, do mesmo 
modo, que não será permitida a venda ou negociações outras de armamentos e outros instrumentos 
ou equipamentos com nações comprometidas com regimes totalitários e que exerçam política 
contrária às nossas convicções como país democrático. 
Mas as Forças Armadas têm a importante missão efetiva de guardiã das nossas reservas minerais, 
do mar, do ar e espaço territorial brasileiros.  
   
   EMENDA:00180 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Seja dada ao artigo a seguinte redação e  
suprimido o seu parágrafo.  
"Art. 13. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria, a assegurar a integridade do seu  
território e, nos casos estritos da lei, por  
expressa iniciativa dos poderes constitucionais, a  
preservar a ordem democrática." 
Justificativa: 
Não se pode mais abrigar no texto constitucional a possibilidade dos excessos conhecidos, que têm a 
sua origem nos quartéis, conforme comprova a história do Brasil.  
As Forças Armadas devem-se submeter aos poderes constitucionais e não ter poderes para, a seu 
talante, preservá-los. 
A iniciativa deve partir dos Poderes Constitucionais e não das Forças Armadas. 
A inversão é um atentado à Democracia.  
A manutenção da Lei, nos Países Civilizados, não cabe às Forças Armadas, por tratar-se de grande 
atrofia e desvio.  
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Quanto à ordem, que cabe às Forças Armadas manter, já está incluído no caput. O parágrafo deve 
ser suprimido ou inserido na parte referente à competência do Presidente da República e não na 
seção da Forças Armadas.   
 
   
   EMENDA:00181 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Art. 12. As Forças Armadas, constituídas pela  
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,  
integradas ao EMFA, Estado Maior das Forças  
Armadas, são instituições nacionais permanentes,  
organizadas na forma da lei, com base na  
hierarquia e na disciplina, sob o comando supremo  
do Presidente da República.  
Parágrafo único. O cargo de Chefe do EMFA  
será preenchido observada a rotatividade entre as  
Forças, a cada dois anos. 
Justificativa: 
Não há razão para se preservar um número tão grande de Ministros Militares. 
Somente nos Países subdesenvolvidos, submetidos as ditaduras militares, é que a presença de 
Ministérios Militares se faz acentuada.  
O Ideal será a criação do Ministério da Defesa, para que as nossas Forças Armadas sejam 
valorizadas e devidamente posicionadas.  
O ENFA, transformando-se em Ministério único, englobando as três forças, já significará algum 
esforço. 
A Rotatividade no preenchimento de cargo de chefe do EMFA possibilitará uma maior harmonia entre 
as três forças.  
Por último, as forças armadas devem ser submetidas ao comando supremo do presidente da 
república, tradição quebrada pela constituição da ditadura militar.  
 
   
   EMENDA:00201 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Seja dada ao artigo a seguinte redação e  
suprimido o seu parágrafo.  
"Art.13. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da pátria, a assegurar a integridade do seu  
território e, nos casos estritos da lei, por  
expressa iniciativa dos poderes constitucionais, a  
preservar a ordem democrática." 
Justificativa: 
Não se pode mais abrigar no texto constitucional a possibilidade dos excessos conhecidos, que têm a 
sua origem nos quartéis, conforme comprova a história do Brasil.  
As Forças Armadas devem-se submeter aos poderes constitucionais e não ter poderes para, a seu 
talante, preservá-los. 
A iniciativa deve partir dos Poderes Constitucionais e não das Forças Armadas. 
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A inversão é um atentado à Democracia.  
A manutenção da Lei, nos Países Civilizados, não cabe às Forças Armadas, por tratar-se de grande 
atrofia e desvio.  
Quanto à ordem, que cabe às Forças Armadas manter, já está incluído no caput. O parágrafo deve 
ser suprimido ou inserido na parte referente à competência do Presidente da República e não na 
seção da Forças Armadas.   
 
   
   EMENDA:00221 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   O art. 13. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria contra agressões externas à  
soberania nacional, submissas aos poderes  
constituídos e às instituições democráticas." 
Justificativa: 
A democratização do país, passa, sem dúvida, pela necessidade desse processo permear as Forças 
Armadas, rompendo com a doutrina de segurança nacional e redefinindo seu papel.  
A doutrina da segurança nacional materializou-se através de uma prática repressiva e de 
transgressão dos direitos e garantias.  
Visando, pois, a sua substituição por uma concepção estreitamente vinculada aos interesses da 
democracia e do povo, propomos como missão precípua das Forças Armadas e a defesa militar 
externa do Território Nacional, submetidas aos poderes constituídos e às instituições democráticas.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00021 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção IV - Das Forças Armadas.  
Art. 13. Suprimir o seguinte: "E à garantia  
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem". 
Justificativa: 
A destinação constitucional das Forças Armadas deve ser exclusivamente a defesa do país contra 
eventual inimigo externo, sem qualquer outra função de natureza política que leve a lhes atribuir 
participação regular nas decisões de governo ou que possa fornecer pretextos legais para 
intervenções militares na vida política. 
Neste sentido, a proposta do Relator atribui às Forças Armadas uma missão de árbitro supremo e 
tutor da sociedade em relação ao que ele o entende por "garantia dos poderes constitucionais, da lei 
e da ordem". Em nome desta formulação genérica, que envolve diferentes interpretações ideológicas, 
sempre será possível uma ação militar de sentido golpista, mas que poderá invocar a própria 
Constituição para tentar legitimar-se. 
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O Relator recusou não apenas a sugestão que limitava o papel das Forças Armadas à defesa 
externa. Deixou de lado também a formulação da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, a 
qual lhes atribuía a missão de assegurar "os poderes constitucionais e, por iniciativa expressa destes, 
nos casos estritos da lei, a ordem constitucional". 
O Relator - seguindo a linha contida na proposta escrita trazida pelo Centro de Comunicação Social 
do Exército - apresentou a pior formulação possível, que não passa de um estímulo constitucional ao 
golpismo, fazendo das Forças Armadas uma espécie da Grande Tribunal Constitucional Armado, que 
decidiria a seu guante sobre a "garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. E fariam isso 
amparadas na própria Constituição. 
Na exposição de motivos do Relator (pág. 26), fica claro que a inclusão da expressão “da lei e da 
ordem” na sua formulação tem, entre outros, o objetivo de legalizar constitucionalmente a atuação 
regular das Forças Armadas em funções de polícia, contra greves e manifestações, mesmo sem a 
decretação do Estado de Defesa ou do Estado de sítio. Ora, as Forças Armadas estarem 
sistematicamente nas ruas para reprimir movimentos pacíficos significa não apenas uma pressão 
intimidatória arbitrária contra essas mobilizações, mas a instauração de um clima permanente de 
chantagem e ameaça sobre toda a vida política do país. 
A questão não admite meios termos. Ou se faz uma luta pela desmilitarização da vida política 
nacional, ou então, em qualquer conjuntura de disputa política mais intensa estará presente o 
fantasma do golpe de Estado. E a única fórmula constitucional que atende a este propósito 
democrático é a que coloca as Forças Armadas como uma corporação voltada apenas para eventual 
necessidade de defesa externado país, com caráter estritamente profissional e sem nenhum papel 
político, subordinadas estritamente ao Poder Civil. 
 
   
   EMENDA:00023 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção IV - Das Forças Armadas  
Art. 12. Emenda Aditiva  
Muda para: "As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e  
atinentes a um único Ministério - o da Defesa, são  
instituições..." 
Justificativa: 
Trata-se de estabelecer constitucionalmente a existência de um único Ministério encarregado dos 
assuntos militares - o da Defesa, ele próprio entendido como parte integrante do Poder Civil e por 
intermédio do qual o Presidente exerce de fato o papel de comandante supremo. A atual estrutura de 
governo tem seis ministérios militares (Exército, Marinha, Aeronáutica, EMFA, Casa militar, SNI), 
provavelmente um recorde mundial. Esta expressão quantitativa expressa um fenômeno qualitativo: a 
participação direta e permanente das Forças Armadas nos assuntos governamentais, com o papel de 
partido político de novo tipo. Sem a desmilitarização dos assuntos de governo não se pode falar em 
supremacia do Poder Civil. A proposta de criação do Ministério da Defesa tem o duplo sentido de 
retirar a instituição militar do exercício direto das funções de governo e de orientá-la para a sua 
missão essencial de defesa do país, desenvolvendo o seu caráter profissional.  
O argumento do Relator, de que "a criação do Ministério da Defesa traria como consequência a 
atribuição a um único homem, o Ministrada Defesa - virtualmente um Super-Ministro - do comando de 
todo o poder militar" é falsa. O comando de todo o poder militar deve pertencer de fato a um único 
homem - o Presidente, e não a um ou a vários ministros, que são (ou devem ser) intermediários do 
comando presidencial. 
O argumento contra a criação do Ministério da Defesa usado pelo Relator. “Escolhidos pelo 
Presidente da República, os Ministros Militares têm acesso direto ao mesmo, configurando caminho 
de duas direções, em que se manifestam influências e lealdades recíprocas extremamente úteis em 
épocas de crise”. Ou seja, embora formalmente coloque o Presidente como comandante supremo 
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das Forças Armadas, o Relator tem em mente, de fato, uma relação horizontal entre o Presidente e 
os Ministros Militares, uma relação de co-comando, e não de subordinação vertical destes àquele. De 
fato, pensa assim, pois, na mesma pág. 29, 2° parágrafo, o Relator para discordar da criação de um 
Ministério da Defesa argumenta que isto “traria como consequência a atribuição a um único homem, 
o Ministro da Defesa – virtualmente um Super-Ministro – do comando de todo o poder militar.  
 
   
   EMENDA:00024 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção IV - Das Forças Armadas  
Art. 13. Substitutivo para o Parágrafo único.  
Muda para: "Parágrafo único. Cabe ao  
Congresso Nacional, através de leis ordinárias,  
dispor sobre a organização, manutenção e  
funcionamento das Forças Armadas". 
Justificativa: 
Dentro do espirito de considerar as Forças Armadas como uma instituição normal, e não como um 
Poder Especial, as questões que envolvem a sua organização devem ser objeto de processo 
legislativo ordinário, sem qualquer tratamento extraordinário. Cabe portanto ao Congresso Nacional, 
através de Leis ordinárias, dispor sobre a matéria. Este procedimento tem ainda a vantagem de 
permitir um debate mais amplo e minucioso do tema, de interação com a opinião pública.  
   
   EMENDA:00060 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 13 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 13. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e à garantia dos Poderes  
Constitucionais. 
Justificativa: 
A emenda propõe a supressão da expressão..., “da lei e da ordem”, do texto do artigo 13.  
Em que pese a elegância vernacular do eminente Relator do Anteprojeto, com fundamento no seu 
próprio parecer, entendemos igualmente que a União detém a responsabilidade maior na defesa dos 
poderes constitucionais. Por isso, tudo isso, tudo que promana da Carta Magna, no que tange à lei e 
à ordem, está embutido nos poderes constitucionais. A destinação, pois, das Forças Armadas, na 
defesa da Pátria e na garantia dos poderes constitucionais, corporificada no texto ora proposto, se 
amolda mais adequadamente à sua elevada inquestionável missão.  
 
   
   EMENDA:00063 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 12 do  
Anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 12. ........................  
Parágrafo único. Lei Complementar de  
iniciativa dos Poderes Executivo e Legislativo  
estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na  
organização, no preparo e no emprego das Forças  
Armadas.  
Suprimam-se os parágrafos do artigo 14, e os  
artigos 15, 16 e 18 do anteprojeto. 
Justificativa: 
Impõe-se a alteração do parágrafo único do art. 12, cometendo-se ao Poder Legislativo, ao lado do 
Poder Executivo, a iniciativa de que trata aquele preceito. Não é justo que apenas o Poder 
Executivo possa ter a iniciativa da lei complementar que estabelecerá as normas gerais a serem 
adotadas na organização das Forças Armadas. 
A supressão dos dispositivos mencionados deflui do cumprimento do disposto no parágrafo único: lei 
complementar cuidará da organicidade das Forças Armadas. A Carta Magna não pode se constituir 
em Estatuto de qualquer ente público. 
 
   
   EMENDA:00108 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   NA SEÇÃO: DAS FORÇAS ARMADAS.  
Dar um novo texto ao segundo artigo:  
Art. X. As Forças Armadas são organizadas  
para assegurar a independência e a soberania do  
País, a sua integridade territorial, e quando  
acionadas pelos poderes constitucionais, a ordem  
constitucional. 
Justificativa: 
A definição proposta é imperfeita, já que requeria o prévio entendimento da abrangência com que 
utiliza o termo Pátria, além de, deixando implícita, (se supõe), a iniciativa quanto à defesa da lei e da 
ordem, permitir a auto-iniciativa, o que contrariaria inclusive, o entendimento proposto para os 
estados de exceção.  
   
   EMENDA:00131 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao 2o. artigo da  
Seção relativa às Forças Armadas:  
"Art. - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da pátria e à garantia da lei, da ordem e  
dos poderes democraticamente constituídos." 
Justificativa: 
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A julgamos que a nova Carta Magna está sendo escrita para ser duradoura e verdadeiramente 
democrática. Para tanto, oferecemos nossa humilde contribuição à apreciação dos nobres pares. No 
sentido a preservar os governos democraticamente constituídos.  
   
   EMENDA:00148 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua  
Segurança.  
- Dê-se ao artigo 12 a seguinte redação:  
Art. 12 - As Forças Armadas são instituições  
republicanas, nacionais, permanentes e regulares.  
Destinam-se à defesa da Pátria em guerra externa  
das fronteiras nacionais, da integridade do  
território, da independência e da soberania do  
País, dois poderes constitucionais, das leis e das  
instituições e da cidadania. São comandadas pelo  
Presidente da República. Constituem-se,  
essencialmente, pela Marinha, pelo Exército e pela  
Aeronáutica. São organizadas na forma da lei, com  
base na hierarquia e disciplina. São organizadas  
na forma da lei, com base na hierarquia e  
disciplina. Atuarão, nos casos previstos em lei e  
nesta Constituição, mediante ordem direta do  
Presidente da República.  
§ 1o. - Ao Presidente da República compete  
exclusivamente a nomeação e a promoção de oficiais  
das Forças Armadas.  
§ 2o. - Os integrantes das Forças Armadas, em  
qualquer nível gozam de todos os direitos  
conferidos a todos os cidadãos, tem os mesmos  
deveres dos servidores públicos além daqueles  
próprios da corporação a que pertençam. 
Justificativa: 
A definição das Forças Armadas como instituições republicanas é necessária, face aos debates que 
envolveram esta matéria.  
É preciso, também, assegurar ao Presidente da República, o provimento dos cargos do oficialato, 
como forma de assegurar o seu supremo comando.  
É oportuno ainda estabelecer que, os integrantes das Forças Armadas são cidadãos brasileiros, aos 
quais se conferem iguais direitos.  
   
   EMENDA:00169 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Anteprojeto da Defesa do Estado, da Sociedade  
e de Sua Segurança - IV-b.  
Dê-se ao art. 12 do Anteprojeto a seguinte redação:  
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"Art. 12 Reservam-se às Forças Armadas,  
constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica,  
a defesa externa e a segurança das fronteiras, mar  
territorial e do espaço aéreo.  
Parágrafo único. Somente, atendendo à  
solicitação motivada de Governo estadual e por  
autorização expressa do Congresso Nacional, o  
Presidente da República poderá determinar a  
colaboração das Forças Armadas com as polícias de  
um ou mais Estados no controle de convulsões  
internas graves." 
Justificativa: 
As Forças Armadas, constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, é reservado o papel de 
responsáveis pela defesa externa no mais amplo sentido de expressão e de garantia de segurança 
das fronteiras com os Países vizinhos do mar territorial e da coluna de ar sobre o território nacional. 
Guardiãs das armas da nação, as Forças Armadas devem ser preservadas de participação em 
acontecimentos menores de natureza policial, capazes de desprestigiá-las ou de pô-las em confronto 
direto com a opinião pública.  
Nação pacífica por votação, o que por si só justificaria a inexistência de Forças Armadas, no entanto, 
a preservação dessa instituição arraigada nas tradições nacionais impõe-se ainda, uma vez que, 
embora esporadicamente, foram chamadas a participar do teatro de operações bélicas como por 
ocasião da Segunda Guerra Mundial para deter, conter e derrotar o nazi-facismo. 
Sua atuação na ordem interna é limitada à hipótese de grave episódios de expressão insignificante, o 
Comandante e Chefe das Forças Armadas, o Presidente da República, só poderá autoriza-la a 
colaborarem com as Policias Estaduais, mediante solicitação motivada do Governo Estadual e 
autorização expressa do Congresso Nacional.   
    
   EMENDA:00172 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua o art. 13 do anteprojeto da  
Subcomissão de Defesa do Estado da Sociedade e de  
sua Segurança, pelo seguinte:  
art. 13 - 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.  
Parágrafo Único - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política de guerra e a  
escolha dos Comandantes Chefes. 
Justificativa: 
A redação original do anteprojeto, baseada no texto da Constituição de 1946 e 1967, é muito 
genérica, utilizando um conceito inexistente no universo jurídico que é o conceito de Pátria. O texto 
constitucional requer um grau de exatidão que não aconselha a utilização de linguagem literária. 
O texto que propomos torna mais precisa a destinação das Forças Armadas diante da ameaça 
externa, especificando o que se pretende defender. 
Além disso, a emenda faz depender da iniciativa dos poderes constitucionais – Executivo, Legislativo 
e Judiciário – a convocação das Forças Armadas para assegurar a Lei e a ordem. 
No texto do anteprojeto não está claro o poder da iniciativa nessa matéria, o que poderia fazer supor 
que as Forças Armadas não dependem da iniciativa legal para intervir internamente na defesa da lei e 
da ordem. 
Mantém-se da redação do parágrafo único do anteprojeto. 
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   EMENDA:00198 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
O art. 13 do anteprojeto da Sub-Comissão da  
Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13 As Forças Armadas destinam-se à  
defesa militar da Pátria contra a agressão externa  
e a assegurar a integridade do Território  
Nacional."  
Parágrafo Único A segurança pública é de  
responsabilidade dos órgãos policiais competentes,  
sendo vedado às Forças Armadas desempenhar funções  
de polícia." 
Justificativa: 
A redefinição do papel constitucional das Forças Armadas é de fundamental importância para a 
construção e consolidação do regime democrático em nosso País. A história republicana brasileira 
tem sido marcada pela intervenção militar na vida política. Para evitar que isso continue a se repetir é 
preciso limitar o papel constitucional das Forças Armadas à defesa da Pátria contra as agressões 
externas, vedando-lhes o direito de intervir na vida política e de exercer o papel de polícia.  
 
   
   EMENDA:00199 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
O art. 12 do anteprojeto da Sub-Comissão da  
Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 12 As Forças Armadas, parte integrante  
do Estado, constituídas pela Marinha, Exército e  
Aeronáutica, são instituições nacionais  
permanentes e regulares, organizadas na forma da  
lei e estruturadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sob o comando supremo do Chefe do  
Estado, o Presidente da República, a quem devem  
obediência.  
Parágrafo Único A administração das Forças  
Armadas é de competência do Chefe do Governo,  
através do Ministro da Defesa". 
Justificativa: 
As Forças Armadas devem ser obedientes ao Chefe de Estado e sua administração deve ficar a 
cargo do Ministério da Defesa, a ser criado. Essa é uma exigência democrática da sociedade civil.  
   
   EMENDA:00237 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:  
"As Forças Armadas destinam-se a assegurar a  
independência e a soberania do país, a integridade  
de seu território, os poderes constitucionais e,  
por inciativa expressa destes, nos casos estritos  
da lei, a ordem constitucional." 
Justificativa: 
Convém que as Forças Armadas, a par de sua história a destinação de defesa do país quando à 
agressão externa, restar, de segurança interna somente intervêm sob o comando e para a garantia 
dos poderes instituídos na Constituição. E na preservação de ordem constitucional deve, também seu 
juízo com conveniência desses mesmos poderes constituídos, evitando-se a responsabilidade de 
interferência as Forças Armadas nas questões relativas a política interna do Estado, e no controle da 
atividade de cidadão.  
É importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é recomendada pela Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB.  
   
   EMENDA:00266 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Anteprojeto da sub. defesa do estado, da  
sociedade e sua segurança  
EMENDA No.  
Suprime do artigo que estabelece a função das  
forças armadas a expressão "da lei e da ordem".  
O artigo passa a ter a seguinte redação:  
Artigo “As Forças Armadas" destinam-se à defesa  
da Pátria e à garantia dos poderes  
constitucionais. 
Justificativa: 
Acreditamos firmemente que as Forças Armadas devem destinar-se privativamente à defesa da 
Pátria e garantia dos poderes constitucionais, ficando a defesa da lei e da ordem como incumbência 
das forças auxiliares. É esse o princípio que vigora nas modernas democracias e é esse que, a nosso 
ver, devemos adotar na nossa Constituição.  
   
   EMENDA:00275 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao artigo 13 a seguinte redação e  
suprimido o seu parágrafo.  
Artigo 13 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria, a assegurar a integridade do seu  
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Território e, nos casos estritos da lei, por  
expressa iniciativa dos poderes constitucionais, a  
preservar a ordem democrática. 
Justificativa: 
Não se pode mais abrigar no texto constitucional a possibilidade dos excessos conhecidos, que têm a 
sua origem nos quartéis, conforme comprova a história do Brasil.  
As Forças Armadas devem-se submeter aos poderes constitucionais e não ter poderes para, a seu 
talante, preservá-los. 
A iniciativa deve partir dos Poderes Constitucionais e não das Forças Armadas. 
A inversão é um atentado à Democracia.  
A manutenção da Lei, nos Países Civilizados, não cabe às Forças Armadas, por tratar-se de grande 
atrofia e desvio.  
Quanto à ordem, que cabe às Forças Armadas manter, já está incluído no caput.  
O parágrafo deve ser suprimido ou inserido na parte referente à competência do Presidente da 
República e não na seção da Forças Armadas.   
É preciso preservar a imagem das Forças Armadas, cuja nobre destinação não pode ser desviada 
para questões internas que podem ser resolvidas pelas Forças Policiais locais. 
 
   
   EMENDA:00285 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao artigo 12 a seguinte redação:  
Artigo 12 - As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,  
integradas ao EMFA, Estado Maior das Forças  
Armadas, são instituições nacionais permanentes,  
organizadas na forma da lei, com base na  
hierarquia e na disciplina, sob o comando do  
Presidente da República.  
Parágrafo Único - O cargo de Chefe do EMFA  
será preenchido observada a rotatividade entre as  
forças. A cada dois anos. 
Justificativa: 
Não há razão para se preservar um número tão grande de Ministros Militares. 
Somente nos Países subdesenvolvidos, submetidos as ditaduras militares, é que a presença de 
Ministérios Militares se faz acentuada.  
O Ideal será a criação do Ministério da Defesa, para que as nossas Forças Armadas sejam 
valorizadas e devidamente posicionadas.  
O ENFA, transformando-se em Ministério único, englobando as três forças, já significará algum 
esforço. 
A Rotatividade no preenchimento de cargo de chefe do EMFA possibilitará uma maior harmonia entre 
as três forças.  
Por último, as forças armadas devem ser submetidas ao comando supremo do presidente da 
república, tradição quebrada pela constituição da ditadura militar.  
 
   
   EMENDA:00291 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 13 do  
anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da  
Sociedade e de sua Segurança:  
Art. 13 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. 
Justificativa: 
A emenda visa a tornar mais claros o escopo e os limites do papel institucional das Forças Armadas 
no regime democrático.  
   
   EMENDA:00364 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Modifica-se a redação do art. 13.  
O artigo 13 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 13. - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria contra agressões externas e á  
soberania nacional, submissas aos poderes  
constitucionais e às instituições democráticas. 
Justificativa: 
A democratização do país, passa, sem dúvida, pela necessidade desse processo permear as Forças 
Armadas, rompendo com a doutrina de segurança nacional e redefinindo o seu papel.  
A doutrina de segurança nacional materializou-se através de uma prática repressiva de transgressão 
dos direitos e garantias.  
Visando, pois, a sua substituição por uma concepção estreitamente vinculada aos interesses da 
democracia e do povo, propomos como missão precípua das Forças Armadas a defesa externa do 
Território Nacional, submetidas aos poderes constitucionais e às instituições democráticas.  
   
   EMENDA:00385 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Capítulo: Defesa do Estado da Sociedade e  
de sua Segurança  
Substitua-se os arts. 10 e 11 pelos seguintes:  
Art. 10. Ficam criadas no âmbito da  
Presidência da República as Secretaria Civil,  
Militar e de Informações."  
"Art. 11. Fica criado o Conselho de Defesa  
Nacional, presidido pelo Presidente da República,  
secretariado pelo Ministro da Defesa e integrado  
por todos os Ministros de Estado, pelos  
Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado  
Federal e da Câmara dos Deputados."  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 45  

 

Substitua-se o art. 12 pelo seguinte:  
SEÇÃO - DAS FORÇAS ARMADAS  
"Art. 12. As Forças Armadas, dependentes do  
Ministério da Defesa, são encarregadas da Defesa  
Nacional e integradas pela Marinha, Exército e  
Aeronáutica.  
Parágrafo terceiro. O Ministro da Defesa  
exercerá o controle das Forças Armadas, na forma  
que determinar a lei."  
Substitua-se o art. 14 pelo seguinte:  
"Art. 14. O Serviço Militar será voluntário  
quando em tempo de paz.  
§ 1o. Homens e mulheres poderão ser  
convocados diante de deflagração de Guerra ou para  
pertencer a organizações de defesa civil.  
§ 2o. A lei disciplinará as particularidades  
inerentes à matéria."  
Substitua-se o Art. 13 pelo seguinte:  
"Art. 13. As Forças Armadas, essenciais à  
execução da Segurança Nacional, destinam-se  
exclusivamente a defesa e garantia da política e  
segurança externa.  
Parágrafo primeiro. Compete ao Presidente da  
República, ao Presidente do Senado Federal, ao  
Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente  
do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do  
primeiro, a direção da política e segurança  
externa, assim como a escolha dos Comandantes-  
Chefes das Forças Armadas.  
Parágrafo segundo. Fica facultado ao Poder  
Executivo convocar em tempos de paz os jovens de  
idade superior a 16 anos para prestação de  
serviços civis, pelo prazo de até 18 meses,  
prioritariamente em atividades voltadas para  
implementação de projetos de desenvolvimento  
regional, conforme a lei determinar." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00403 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 13, artigo 14,  
artigo 16, artigo 17 e seu parágrafo único, da  
Seção IV, da Subcomissão da Defesa do Estado, da  
Sociedade e de sua Garantia.  
Art. 13 - 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,  
a ordem constitucional.  
Parágrafo único - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política da guerra e a  
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escolha dos Comandantes-Chefes.  
Art. 14. Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos  
necessários à defesa do Estado Democrático, nos  
termos da lei.  
§ 1o. - Às Forças Armadas compete, na forma  
da lei, atribuir serviço nacional alternativo aos  
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem  
imperativo de consciência para eximição da  
obrigação do serviço militar.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir.  
Art. 16 - Nas transgressões disciplinares,  
previstas na legislação específica das Forças  
Armadas, só caberá "habeas corpus" por falta de  
pressupostos legais da apuração ou da punição.  
Art. 17 - Os militares serão alistáveis.  
Parágrafo único - Os militares da ativa  
poderão estar filiados a partidos políticos. 
Justificativa: 
A tradição constitucional brasileira sempre reservou às Forças Armadas, prioritariamente, a missão 
de defender a independência e soberania nacional, a integridade de nosso território e os poderes 
constitucionais.  
Há que incluir entre as missões das forças Armadas a de manter a ordem constitucional, quando 
requisitada por iniciativa dos Poderes da República. O que não convém à grandeza desta tarefa, nem 
a tradição de nossas Forças Armadas, é delegar-lhe a missão de manter a “ordem interna”, tarefa que 
deve ser da competência das Polícias Militares e da Polícia Judiciária.  
Inadmissível o espetáculo de se ver nossas forças Armadas mobilizadas, por exemplo, para reprimir 
movimentos grevistas, sob o pretexto de “manter a ordem”.  
No lugar desta tarefa menor, de manter a ordem interna, as Forças Armadas devem ter a missão de 
defender os poderes constitucionais e o Estado Democrático. 
 
   EMENDA:00413 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 13 do Anteprojeto  
da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e  
de sua Segurança:  
Art. 13 - As forças armadas destinam-se a  
assegurar a independência do país, a integridade  
de seu território e os poderes constitucionalmente  
investidos. 
Justificativa: 
O texto corresponde a parte do art. 414 do Projeto Afonso Arinos, cuja redação primitiva reservava às 
Forças Armadas a função de preservação das fronteiras e dos poderes constitucionais.  
O projeto da Subcomissão mantém a inconveniência de corresponder às Forças Armadas a 
preservação da “lei e da ordem”. Ora, tal redação atribui atribuição às Forças Armadas não só a 
função, mas também o juízo sobre o momento da intervenção, ou seja, o juízo sobre quando e em 
que casos se configura uma lesão à lei e a ordem.  
O próprio Ruy Barbosa, já em 1898, entreabria o cenário da controvérsia e do eventual “direito ao 
golpe de estado”, que se estaria a legitimar pelo uso do art. 14 de 1891 ou suas variações posteriores 
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nos textos de 1934 e 1946, como substrato da bizarra doutrina constitucional construída nos quarteis 
brasileiros. 
Dizia Ruy: “Tem-se raciocinado, com certa aparência de plausibilidade, que se a obediência das 
forças armadas tem por limite os limites da lei, o elemento, a que esse dever se impor com esta 
reserva, está implicitamente investido no direito de apreciar as circunstâncias em que ela se verifica”. 
E, ademais, se “a força armada é obrigada a sustentar as instituições constitucionais, obrigada há de 
ser a defendê-las, quando elas forem violadas. Dois lados tem o preceito de sustentar as instituições: 
acompanhar os que servem; resistir aos que as infringem. Logo, para discernir os casos de 
resistência e os de subordinação (...) necessário é que não se incline sem refletir aos ditames da 
autoridade, mas os examine, e não os respeite, se quebrantarem as instituições constitucionais”.  
“Se essa doutrina fosse verdadeira, o eixo da República estaria deslocado. O Supremo Tribunal da 
legalidade seria força armada. Os conflitos constitucionais não se resolveriam pela Tribuna e pela 
Toga, mas pela violência e pelas armas. A estas se teria confiado em derradeira instância a judicatura 
sobre o procedimento dos governos e a legitimidade das leis”.  
Definindo, com quer a emenda, como função a preservação dos poderes constitucionalmente 
invertidos, afasta-se a titularidade das Forças Armadas sobre o “juízo de comportamento” dos 
poderes no atendimento da Constituição. O foro deste juízo, como referiu Ruy, tem que ser a Tribuna 
e a Toga e não as armas.  
   
   
 EMENDA:00421 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O Artigo 12 do Relatório Final da Subcomissão  
de Defesa do Estado, da Sociedade e de Segurança,  
passará a ter a seguinte redação:  
Art. 12 - 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, responsáveis pela segurança interna  
e externa, dentro dos limites da lei. 
Justificativa: 
A redação proposta visa tornar explícito, na constituição, que tanto a segurança interna como externa 
são de responsabilidade das Forças Armadas.  
A Sociedade Brasileira tem se manifestado nesse sentido.  
 
   
   EMENDA:00433 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao texto constitucional o seguinte:  
Art. - 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 destes, a lei, a  
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ordem e a defesa de nossos recursos naturais, meio  
ambiente e ecologia. 
Justificativa: 
Tem-se debatido muito a questão do papel das Forças Armadas, notadamente os aspectos referentes 
à sua participação na manutenção da ordem interna.  
O Estado, através dos seus poderes constitucionais, tem nas Forças Armadas os guardiães da sua 
defesa interna. Formam estas o instrumento de maior eficiência estrutural para, convocadas pelo 
poder civil, atuar nas necessidades de preservação de nossa fronteiras e coerção a sublevação 
provocada por situações regionais ou de grupos paramilitares em detrimento da ordem geral da 
Nação. 
As Forças Armadas não são um poder paralelo, isolado, distanciado do Direito ou da realidade 
econômica, social e política de uma Nação. Aglutinam um contingente de cidadãos brasileiros a 
serviço da Pátria, cumprindo, como os demais constituídos, uma missão concedida pela Sociedade 
para o bem-estar dos que nela vivem.  
Trata-se de um serviço público, especializado e custeado pela sociedade para, autorizado e em nome 
dela, manter afastada qualquer ameaça à sua integridade, venha essa ameaça de forças internas ou 
externas.  
Os poderes constitucionais e o império da lei – o primeiro, da vontade popular expressa na Carta 
Magna, e segundo, necessário de viger plenamente para o gozo do Direito e da Justiça – não podem 
prescindir de uma força auxiliar capaz de enfrentar a perturbação da ordem ou a afronta de grupos 
armados.  
Há quem defenda que as possíveis subvenções regionais possam ser contidas pelo poder de polícia 
de um Estado Federado. E se essas forças estiverem engajadas no episódio? 
 
   
   EMENDA:00434 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se, como alínea "B" do § único do  
artigo 13 do projeto da Subcomissão da Defesa do  
Estado, da Sociedade e da sua Segurança, o que se  
segue:  
b) - Fica proibida a cessão, temporária ou  
permanente, de bases, em território nacional, a  
forças militares estrangeiras. 
Justificativa: 
A soberania nacional sofrerá, sem dúvida, um, “capitis diminutio” ante o agrupamento de forças 
militares estrangeiras em território brasileiro. Reduzir-nos-emos à vexatória condição, de pais 
militarmente ocupado por potência estrangeira, o que nos traria constrangimento e humilhação. 
Defendemos, através deste dispositivo constitucional, a integridade física do Brasil.  
   
   EMENDA:00435 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se, como alínea "a" do § único do  
artigo 13 do projeto da Subcomissão da Defesa do  
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Estado, da Sociedade e de sua Segurança, o que se  
segue:  
a) - As forças Armadas do Brasil cumprirão  
missões no exterior, por determinação da ONU e da  
OEA, somente depois de autorização do Congresso  
Nacional. 
Justificativa: 
Pretende-se impedir a repetição do doloroso episódio, na década de 1960, quando, ao arrepio do 
Congresso Nacional, contingente das Forças Armadas Brasileiras interveio na República Dominicana, 
para depor um governo constitucional, eleito pelo povo. O brasileiro deve saber, através do 
Congresso Nacional, para onde segue, e o que vai fazer, o segmento escalonado das nossas Forças 
Armadas, e qual o limite imposto à sua ação no exterior.  
   
   EMENDA:00463 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dá-se ao art. 13 a seguinte redação:  
"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." 
Justificativa: 
Convém que as Forças Armadas, a par de sua história a destinação de defesa do país quando à 
agressão externa, no plano da segurança interna somente intervir sob o comando e para a garantia 
dos poderes instituídos na Constituição. E na preservação de ordem constitucional deve, também 
sem  juízo de conveniência desses mesmos poderes constituídos, evitando-se a responsabilidade de 
interferência as Forças Armadas nas questões relativas a política interna do Estado, e no controle da 
atividade de cidadão.  
É importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é recomendada pela Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB.  
 
   
   EMENDA:00467 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   As Forças Armadas, constituídas pelo  
Exército, Marinha e Aeronáutica, reunida e  
subordinadas ao Ministério da Defesa, tem como  
missão garantir a soberania e independência do  
Brasil, defender sua integridade territorial e o  
ordenamento constitucional, sob comando do  
Presidente da República.  
É de competência exclusiva do Congresso  
Nacional legislar sobre a organização da Defesa  
Nacional, definição dos deveres dela decorrentes e  
bases gerais da organização, do funcionamento e da  
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disciplina das Forças Armadas, conforme os  
princípios da presente Constituição. 
Justificativa: 
O experiente preparado e intransigente defensor da Democracia e dos interesses mais nobres da 
Pátria observou que “a definição das finalidades das Forças Armadas tem provocado polêmicas, por 
que pretendem, de uma parte, tolher a interferência dos militares na condução política do Estado, 
para evitar malefícios a Nação e desgaste do prestígio, como ocorreu nas últimas décadas em que 
generais, cheios de ambição, e falhos de maturidade, governaram um País de 120 milhões, um 
mundo complexo como de nossos dias, e na base da intimidação, e na base de metralhadoras.  
De outra parte, aos privilegiados que vendo seu paraíso em risco, diante da crescente politização do 
povo e das condições de vida, cada vez mais intoleráveis, sabem que só a ameaça militar poderá 
deter os "males da democracia e de maior justiça social”. 
Não obstante, consciente de seus fracassos em combater a corrupção e a “subversão” lemas do 
golpe militar de 1964, a generais que desejam caminho aberto para voltar ao cenário político”.  
Vale dizer, em razão dos mais certos e legítimos interesses do povo brasileiro, e para evitar novos 
desgastes no prestígio das Forças Armadas é fundamental submetê-las ao poder civil.  
As Forças Armadas são indispensáveis se atreladas aos valores democráticos e submetidas aos 
interesses dos brasileiros.  
Basta de “doutrinas importadas” totalitárias, onde até o inconformismo, político é tipificado como de 
“guerra psicológica” adversa.  
Sem mais Doutrina de Segurança Nacional, como se o mundo estivesse dividido entre russos e 
americanos e não entre os países ricos e os pobres. Ideologias, doutrinas, gestada no “Pentágono”, 
“Academia de West Point”...., que nos levaram a imaginar inimigos internos, como se o perigo maior 
estivesse entre nós, enquanto éramos saqueados por determinados interesses, externos.  
A ação predatória, antissocial, e criminosa de desnacionalização do solo e subsolo brasileiros é o 
exemplo mais alarmante da nossa insegurança nacional. Num país de extraordinárias riquezas 
termos milhões e milhões de miseráveis. Apetites alienígenas e mais brasileiros fazem da “NOSSA 
RIQUEZA A NOSSA POBREZA”.  
A sangria da dívida externa verdadeira “veia aberta” dos nossos esforços, energia e riquezas, se 
transforma em dependência política, quebra da soberania e mutilação da independência.  
A tentativa de dominação e controle tecnológico – na mais sofisticada, inteligente e ardilosa forma de 
colonização de todos os tempos. A revolução da “indústria do conhecimento” separará, na virada do 
século, definitivamente, os países entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
Por tudo, é preciso repensar o Brasil, repensando, também nosso sistema de “DEFESA NACIONAL” 
e o papel das Forças Armadas.  
 
   
   EMENDA:00475 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   DAS FORÇAS ARMADAS  
Art. As Forças Armadas, constituídas pela  
Marinha de Guerra, Exército e aeronáutica Militar,  
são instituições nacionais permanentes,  
subordinadas diretamente ao Ministério da Defesa,  
sob o comando supremo do Presidente da República,  
que será o Comandante Geral da força e o único com  
o posto mais elevado - almirante de Esquadra,  
General do Exército ou Tenente Brigadeiro.  
Parágrafo Único - Todos os oficiais Generais  
Hierarquicamente, ou por antiguidade no posto,  
antecediam no respectivo quadro o Comandante Geral  
da Força nomeado pelo Presidente da República,  
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serão automaticamente transferidos para a reserva  
quanto do ato da nomeação.  
Art. As Forças Armadas destinam-se à defesa  
externa do país.  
Art. As Forças Armadas, em tempo de paz,  
terão o total de seus efetivos limitados a um  
décimo do total da população do País e seus gastos  
totais não poderão ser superiores a cinco por  
cento do orçamento da União. 
Justificativa: 
Não fosse a circunstância de estarmos passando de um regime autoritário para o democrático, por 
via pacífica e por meio da persuasão aceita pelo alto espírito público de eminentes integrantes das 
forças armadas que, em tempo, compreenderam a conveniência de chamar a razão os companheiros 
de farda que não viam as modificações do mundo contemporâneo, não fosse esta circunstância, 
repita-se, a Constituição brasileira poderia ser como das mais democráticas nações europeias como 
a França, Alemanha ou Itália, os países Nórdicos e mesmo como dos Estados Unidos, onde nem é 
preciso mencionar senão que as Forças Armadas são Comandadas pelo Presidente da República e 
quando muito, que elas são destinadas a defesa externa do país.  
O período de transição do autoritarismo para a democracia ora em curso e a consolidação do regime 
democrático, pressupõe que medidas sejam tomadas para neutralizar os fatores as têm conduzido as 
Forças Armadas ao papel de árbitro de crise e à tutela da sociedade civil.  
Esse objetivo somente será alcançado quando todos os segmentos sociais, particularmente o dos 
militares, se compenetrarem de que os conflitos ocorrentes no processo político deverão ser 
resolvidos, exclusivamente, através de recursos oferecidos pelas franquias democráticos e o 
ordenamento jurídico, sem interferências estranhas e indesejáveis no cenário político.  
A busca de soluções escudadas na instrumentação das Forças Armadas não tem apresentado 
resultados válidos e permanentes ao revés, em focos de exacerbação, geradores de novas crises, 
comprometendo as instituições militares com interesse de minorias a desgrudando-as de suas 
nobilitantes missões constitucionais.  
O afastamento das Forças Armadas do Processo político interno exigirá a reformulação de toda a 
legislação militar, a partir da própria Constituição Federal, por forma de assegurar aos militares o 
direito de, como cidadão, participarem da vida política do País e, por consequência, as Forças 
Armadas virem a ser constituídas de militares que reflitam todas as correntes de pensamento da 
sociedade civil. De outro lado há que se proceder a uma revisão do papel das Forças Armadas na 
vida nacional, com vistas, se não inviabilizar pelo menos a dificultar uma intervenção.  
Não julgamos que somente com a mudança das atribuições das Forças Armadas, ou com o aumento 
das limitações desta ou daquelas organizações, podemos impedir um golpe militar. Nosso objetivo é 
dificultá-lo, na medida que colocamos a ilegalidade a interferência das Forças Armadas nas 
atividades inerentes à sociedade, reduzimos sua capacidade de repressão e, ao mesmo tempo, 
libertamos o militar do medo e da opressão, abrindo lhe uma trilha para o exercício de sua profissão 
com dignidade e independência. Entendemos, finalmente, que as Forças Armadas voltadas 
exclusivamente para a defesa externa, deixarão de ser tropa de ocupação do País. E poderão tornar-
se mais operacionais a despeito de redução de seus efetivos, em vista de não mais terem a seu 
campo a manutenção da ordem interna, ao mesmo tempo nos permitirá uma redução dos gastos 
públicos e ou uma melhoria do padrão de vida dos militares.  
A consolidação mesma do regime democrático está, de fato, na dependência do fortalecimento da 
Federação – desconcentração do poder e descentralização administrativa – e da organização da 
sociedade civil.  
Finalmente há que se justificar a necessidade de se introduzir na Constituição, matéria que 
normalmente, seria objeto de Legislação Ordinária. Como muito bem afirmou o Prof. Fausto Castilho, 
da Unicamp (JB de 12/04/87): “A penetração do militarismo nos diversos aparelhos do estado 
brasileiro foi implantado de forma única, não existindo no mundo caso similar. Por isso mesmo o 
processo de desmilitarização também deve ser de forma única.  
 

___________________________________________________________________ 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 52  

 

FASE G 

   
   EMENDA:00027 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR  
Dê-se ao art. 33 a seguinte redação e suprima-se o art. 34.  
Art. 12 - As Forças Armadas são instituições  
republicanas, nacionais, permanentes e regulares.  
Destinam-se à defesa da Pátria em guerra externa,  
das fronteiras nacionais, da integridade do  
território, da independência e da soberania do  
País, dos poderes constitucionais, das leis e das  
instituições e da cidadania. São comandadas pelo  
Presidente da República. Constituem-se,  
essencialmente, pela Marinha, pelo Exército e pela  
Aeronáutica. São organizadas na forma da lei, com  
base na hierarquia e disciplina. Atuarão, nos  
casos previstos em lei e nesta constituição,  
mediante ordem direta do Presidente da República.  
§ 1o - Ao Presidente da República compete  
exclusivamente a nomeação e a promoção de oficiais  
das Forças Armadas.  
§ 2o - Os integrantes das Forças Armadas, em  
qualquer nível gozam de todos os direitos  
conferidos a todos os cidadãos, tem os mesmos  
deveres dos servidores públicos além daqueles  
próprios da corporação a que pertençam. 
Justificativa: 
A definição das Forças Armadas como instituições republicanas é necessária face aos debates que 
envolveram esta matéria. 
É preciso, também assegurar ao Presidente da República provimento dos cargos do oficialato, como 
forma de assegurar o seu supremo comando. 
É oportuno ainda estabelecer que, os integrantes das Forças Armadas são cidadãos brasileiros, aos 
quais se confere iguais direitos. 
   
   EMENDA:00051 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   NA SEÇÃO: DAS FORÇAS ARMADAS.  
Dar um novo texto ao segundo artigo:  
Art. X. As Forças Armadas são organizadas  
para assegurar a independência e a soberania do  
País, a sua integridade territorial, e quando  
acionadas pelos poderes constitucionais, a ordem  
constitucional. 
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   EMENDA:00068 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 34 do Substitutivo pelo seguinte:  
Art. 34 - 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.  
Parágrafo único - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política de guerra e a  
escolha dos Comandantes Chefes. 
Justificativa: 
A redação original do anteprojeto, baseada no texto da Constituição de 1946 e 1967, é muito 
genérica, utilizando um conceito inexistente no universo jurídico que é o conceito da Pátria. O texto 
constitucional requer um grau de exatidão que não aconselha a utilização de linguagem literária.  
O texto que propomos torna mais precisa a destinação das Forças Armadas diante da ameaça 
externa, especificando o que se pretende defender.  
Além disso, a emenda faz depender a inciativa dos poderes constitucionais – Executivo, Legislativo 
ou Judiciário – a convocação das Forças Armadas para assegurar a Lei e a ordem.  
No texto do anteprojeto, não está claro o poder de iniciativa nessa matéria, o que poderia fazer supor 
que as Forças Armadas não dependem da iniciativa legal para intervir internamente na defesa da lei e 
da ordem.  
Mantem-se a redação do Parágrafo Único do anteprojeto.  
   
   EMENDA:00090 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao Artigo 33 a seguinte redação:  
Artigo 33 - As Forças Armadas, subordinadas  
ao Ministério da Defesa e integradas pela Marinha,  
pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições  
nacionais permanentes e regulares, organizadas com  
base na hierarquia e na disciplina, sob o Comando  
supremo do Presidente da República. 
Justificativa: 
Urge a criação do Ministério da Defesa, com vistas a deixar as Forças Militares em condições de 
perfeita integração com os mais variados segmentos da sociedade, com vistas a sua destinação 
maior, tanto em tempo de paz, quando na guerra.  
 
 
   EMENDA:00096 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
"Suprima-se o art. 37." 
Justificativa: 
A matéria aí cogitada está devidamente fora do lugar. Ao dispor sobre as Forças Armadas, não há 
como cogitar de descabimento de habeas corpus. O assunto deve ser tratado na sede própria, a 
relacionada com as garantias e direitos das pessoas.  
 
   
   EMENDA:00158 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. 33. ....................................  
parágrafo único. Lei Complementar  
estabelecerá as prioridades profissionalizantes e  
as normas gerais a serem adotadas na organização,  
no preparo e no emprego das Forças Armadas. 
Justificativa: 
Parcela das Forças Armadas são preparadas profissionalmente porém grande é restringida ao 
preparo militar.  
Devemos ensinar o brasileiro a defender a pátria, mas também a defender-se na vida civil é a grande 
oportunidade, até mesmo aproveitamento do tempo e da estrutura do órgão.  
   
   EMENDA:00169 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 34 - ..................................  
§ 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, dando-se  
prioridade às ações que visem a preservação da  
natureza e meio-ambiente e aqueles que visem a  
educação e saúde, em regiões carentes ou menos  
desenvolvidas do País e o combate às drogas.  
Justificativa: 
A redação proposta visa dar uma orientação para aqueles que vão formular a legislação do  
serviço militar alternativo, garantindo o atendimento de prioridades nacionais no desenvolvimento 
destas atividades. Admitimos que as Forças Armadas, em tempo de paz, podem dar uma  
imensa contribuição para que o nosso País possa sair do subdesenvolvimento. E esta contribuição é  
exatamente a criação do serviço militar alternativo. 
   
   EMENDA:00198 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 34 do  
Anteprojeto, mantido seu parágrafo único.  
Art. 34 - 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.  
§ único - ........................ 
Justificativa: 
A emenda visa a tornar mais claros o escopo e os limites do papel institucional das Forças Armadas 
no regime democrático.  
   
   EMENDA:00206 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda  
Modifica-se O art. 34.  
Art. 34 - As Forças Armadas destinam-se a defesa externa da Pátria. 
Justificativa: 
O fortalecimento dos instrumentos democráticos é o caminho efetivo para o aperfeiçoamento da 
Democracia.  
A tutela deste ou daquele setor da sociedade, com atribuições privilegiadas, não cabe numa Nação 
onde as responsabilidades e direitos competem a todos igualitariamente.  
Atribuir as Forças Armadas o papel de guardiãs da ordem e da lei, é no mínimo desconfiar da 
formação ordeira de nosso povo, ou o que é pior, aproveitar-se dessa situação, para impor, como no 
passado recente, a vontade de alguns grupos militares.  
O intervencionismo das Forças Armadas resultou no desprestígio da própria instituição militar. 
Infelizmente o povo brasileiro e especialmente grandes massas de jovens e trabalhadores não fazem 
distinção entre militares e militares golpistas.  
Os tempos mudaram.  
Os verdadeiros militares, não deverão mais esconder seus uniformes e suas qualidades para circular 
em vias públicas como faziam tempo atrás. 
Integrados a sociedade deverão participar solidariamente, dos transes de calamidades públicas, 
oportunizando o atendimento à brasileiros desassistidos, ajudando a melhorar o nível dos deserdados 
da sorte e construindo uma nova imagem de respeito e simpatia.  
 
   
   EMENDA:00280 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo  
Dê-se ao Art. 34 a seguinte redação:  
"Art. 34 - As Forças Armadas destinam-se à  
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defesa da integridade territorial do País e à  
garantia do sistema democrático de governo." 
Justificativa: 
Ao longo de nossa História as Forças Armadas representaram sólido esteio do processo democrático, 
a partir da proclamação da República.  
A elas dever ser confiada a defesa da integridade territorial de nossa vastidão geográfica, bem como 
a preservação do regime democrático que constitui a vocação autentica da sociedade civil brasileira.  
 
 
   EMENDA:00329 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 37 do anteprojeto. 
Justificativa: 
É inconcebível, num regime efetivamente democrático, que as transgressões disciplinares previstas 
na legislação específica das Forças Armadas não sejam objeto do direito do “habeas corpus”. Esse 
direito deve ser garantido irrestritamente a todos os cidadãos.  
   
   EMENDA:00332 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 34 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 34. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa militar da Pátria contra a agressão externa  
e a assegurar a integridade do Território Nacional."  
Parágrafo único. A segurança pública é de  
responsabilidade dos órgãos policiais competentes,  
sendo vedado às Forças Armadas desempenhar funções  
de polícia." 
Justificativa: 
A redefinição do papel constitucional das Forças Armadas é de fundamental importância para a 
construção e consolidação do regime democrático em nosso País. A história republicana brasileira 
tem sido marcada pela intervenção militar na vida política. Para evitar que isso continue a se repetir é 
preciso limitar o papel constitucional das Forças Armadas à defesa da Pátria contra as agressões 
externas, vedando-lhes o direito de intervir na vida política e de exercer o papel de polícia.  
 
   
   EMENDA:00333 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 33 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 33. As Forças Armadas, parte integrante  
do Estado, constituídas pela Marinha, Exército e  
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Aeronáutica, são instituições nacionais  
permanentes e regulares, organizadas na forma da  
lei e estruturadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sob o comando supremo do Chefe do  
Estado, o Presidente da República, a quem devem  
obediência.  
Parágrafo único. A administração das Forças  
Armadas é de competência do Chefe do Governo,  
através do Ministro da Defesa." 
Justificativa: 
As Forças Armadas devem ser obedientes ao Chefe de Estado e sua administração deve ficar a 
cargo do Ministério da Defesa, a ser criado. Essa é uma exigência democrática da sociedade civil.  
   
   EMENDA:00347 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 34 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 34. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e à garantia dos Poderes  
Constitucionais." 
Justificativa: 
A emenda propõe a supressão da expressão..., “da lei e da ordem”, do texto do artigo 34.  
Em que pese a elegância vernacular do eminente Relator do Anteprojeto, com fundamento no seu 
próprio parecer, entendemos igualmente que a União detém a responsabilidade maior na defesa dos 
poderes constitucionais. Por isso, tudo isso, tudo que promana da Carta Magna, no que tange à lei e 
à ordem, está embutido nos poderes constitucionais. A destinação, pois, das Forças Armadas, na 
defesa da Pátria e na garantia dos poderes constitucionais, corporificada no texto ora proposto, se 
amolda mais adequadamente à sua elevada inquestionável missão.  
 
   
   EMENDA:00348 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 33 do  
Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 12. ..................................  
Parágrafo único. Lei Complementar de  
iniciativa dos Poderes Executivo e Legislativo  
estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na  
organização, no preparo e no emprego das Forças  
Armadas.  
Suprimam-se os parágrafos do art. 14, e os  
arts. 15, 16 e 18 do anteprojeto." 
Justificativa: 
Impõe-se a alteração do parágrafo único do art. 12, cometendo-se ao Poder Legislativo, ao lado do 
Poder Executivo, a iniciativa de que trata aquele preceito. Não é justo que apenas o Poder 
Executivo possa ter a iniciativa da lei complementar que estabelecerá as normas gerais a serem 
adotadas na organização das Forças Armadas. 
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A supressão dos dispositivos mencionados deflui do cumprimento do disposto no parágrafo único: lei 
complementar cuidará da organicidade das Forças Armadas. A Carta Magna não pode se constituir 
em Estatuto de qualquer ente público. 
 
   
   EMENDA:00352 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 34:  
Art. 34 - As forças Armadas destinam-se à  
defesa da pátria e à garantia dos poderes  
constitucionais e por ordem expressa destes, em  
casos estritos da lei, a ordem constitucional. 
Justificativa: 
Não é de admitir-se que as forças armadas interfiram na ordem constitucional ao seu arbítrio.  
   
   EMENDA:00366 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos arts. 34, 35, 37 e 38  
e seu parágrafo único, da Seção IV:  
Art. 34 - 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,  
a ordem constitucional.  
Art. 35 - Todos os brasileiros são obrigados  
ao serviço militar ou a outros encargos  
necessários à defesa do Estado Democrático, nos  
termos da lei.  
Art. 37 - Nas transgressões disciplinares,  
previstas na legislação específica das Forças  
Armadas, só caberá "habeas corpus" por falta de  
pressupostos legais da apuração ou da punição.  
Art. 38 - Os militares serão alistáveis.  
Parágrafo único - Os militares da ativa  
poderão estar filiados a partidos políticos. 
Justificativa: 
A tradição constitucional brasileira sempre reservou às Forças Armadas, prioritariamente, a missão 
de defender a independência e soberania nacional, a integridade de nosso território e os poderes 
constitucionais.  
Há que incluir entre as missões das forças Armadas a de manter a ordem constitucional, quando 
requisitada por iniciativa dos Poderes da República. O que não convém à grandeza desta tarefa, nem 
a tradição de nossas Forças Armadas, é delegar-lhe a missão de manter a “ordem interna”, tarefa que 
deve ser da competência das Polícias Militares e da Polícia Judiciária.  
Inadmissível o espetáculo de se ver nossas forças Armadas mobilizadas, por exemplo, para reprimir 
movimentos grevistas, sob o pretexto de “manter a ordem”.  
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No lugar desta tarefa menor, de manter a ordem interna, as Forças Armadas devem ter a missão de 
defender os poderes constitucionais e o Estado Democrático. 
 
   
   EMENDA:00384 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - Substituir a redação do art. 34 do anteprojeto  
do Relator pela seguinte:  
Art. 34 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria contra agressões externas e à  
garantia dos poderes constitucionais, a pedido  
destes.  
§ 1o. - Os membros das Forças Armadas prestam  
juramento de defesa da Pátria e da Constituição.  
§ 2o. - Cabe ao Presidente da República a  
direção da política de defesa e a escolha dos  
Comandantes em Chefe. 
Justificativa: 
As Forças Armadas devem estar subordinadas à sociedade de civil e aos Poderes Constitucionais. 
Por isso sua função principal deve ser a da defesa contra agressões externas, e no âmbito interno, a 
defesa dos poderes constitucionais, sempre a pedido destes. Não é de ser permitido, expressamente 
ou por omissão de disposição, que a intervenção das Forças Armadas no campo interno do País 
deve ser feito por solicitação de qualquer dos poderes constitucionais ameaçados. Não podem as 
Forças Armadas, por decisão de seus próprios comandantes, intervir na ordem interna, sob pena de 
completa subversão da ordem constitucional e dos princípios democráticos, já que a nação não lhes 
reconhece ou atribui o papel de poder tutelar da ordem constitucional. Por isso, os membros de 
qualquer das Armas devem jurar a defesa da Pátria e o respeito à Constituição.  
   
   EMENDA:00390 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Modifica-se o anteprojeto em sua seção sobre  
Forças Armadas, adotando-se a seguinte redação.  
Art. 34. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da soberania territorial do Brasil, somente  
podendo intervir na garantia dos poderes  
constituídos e da lei, mediante autorização  
expressa de dois terços do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Já se faz consagrado no Direito Constitucional brasileiro o princípio da independência dos Poderes 
Constituídos, motivo pelo qual entendemos inadmissível que as Forças Armadas detenham a 
faculdade de decidir quando deverão ou não intervir internamente. Desta forma, constituir-se-ia um 
poder superior ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, fato que configura um disparate no plano 
institucional, político e constitucional.  
Assim sendo, só o Congresso Nacional, representantes que é da vontade soberana do povo, e 
mediante a dois terços é que poderá autorizar a intervenção na garantia dos Poderes Constituídos e 
da lei.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 60  

 

É assim que as Forças Armadas devem exercer e desempenhar o seu papel de defesa do território 
nacional. 
 
   
   EMENDA:00399 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Nova redação para o Art. 33 e para o  
Parágrafo Único do Art. 34  
Art. 33. Passa a ser: 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 o comando supremo  
do Presidente da República.  
Parágrafo Único do Art. 34. Passa a ser: No  
exercício do comando supremo das Forças Armadas,  
cabe ao Presidente da República inclusive a  
direção da política de guerra e a escolha dos  
Comandantes-Chefes. 
Justificativa: 
Dentro da proclamada concepção de subordinação do Poder Militar ao Poder Civil, trata-se de definir 
que o Presidente da República é, para todos os efeitos, o comandante supremo da Forças Armadas e 
a máxima autoridade no que diz respeito à própria hierarquia militar, devendo-lhe todos os militares 
obediência. Ou seja, a condição de comandante supremo é a aplicação específica do conceito de 
autoridade no seu sentido militar, excluindo-se assim qualquer outra interpretação sobre a relação de 
autoridade Presidente-militares. 
Ainda nesse sentido, a redação original do parágrafo único do Art. 34 é perigosamente ambígua, 
porque dá margem à interpretação de que a autoridade do Presidente sobre as Forças Armadas 
resume-se exclusivamente à direção da política de guerra e à escolha dos Comandantes-Chefes. A 
redação aqui proposta específica estas duas atribuições presidenciais, mas precedidas do termo 
“inclusive”, dando a entender claramente que o Presidente, como comandante supremo, tem outras 
prerrogativas de autoridade sobre os militares, muito mais amplas.  
Art. 20 (decretação do Estado de Defesa) 
Substitui a expressão “ouvido o Conselho Constitucional” por “autorizado pelo Congresso Nacional”.  
JUSTIFICATIVA: 
Uma vez que seja mantido o Estado de Defesa, trata-se de atenuar o seu potencial de arbítrio, 
submetendo a sua decretação à autorização do Congresso Nacional, onde é possível, em princípio, 
uma margem maior de discussão política e de influência da opinião pública. Esta proposta, inclusive, 
coincide com a posição defendida em editorial pelo jornal “Folha de S. Paulo” quanto à decretação do 
Estado de Sítio.  
   
   EMENDA:00423 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
O artigo 33 do Substitutivo da Comissão da  
Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das  
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Instituições passa a ter a seguinte redação:  
Art. 33 -As Forças Armadas destinam-se a  
defesa da Pátria contra agressões externas à  
soberania nacional, submissas aos poderes  
constitucionais e às instituições democráticas. 
Justificativa: 
A democratização do País passa, sem dúvida, pela redefinição do papel de todas as instituições 
importantes que existem em nossa sociedade. Uma dessas instituições, sem dúvida, são as Forças 
Armadas, cujo papel na construção de um regime autenticamente democrático deve ser definido 
rompendo com a doutrina de segurança nacional, a qual, em passado recente, materializou-se 
através de práticas repressivas, do desrespeito aos direitos humanos e de transgressões de normas 
democráticas elementares.  
A nossa emenda visa, portanto, a substituição de tal doutrina por outra que vincule as Forças 
Armadas aos interesses da democracia e da Nação brasileira, propondo, para tanto, a definição como 
missão precípua das Forças Armadas a defesa externa do território nacional, e a sua submissão aos 
poderes constitucionais e às instituições democráticas.  
   
   EMENDA:00440 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do texto do Artigo 34 a frase "da  
lei e da ordem", - Ficando, portanto o seguinte texto:  
Artigo 34 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa Pátria e à garantia dos poderes  
constitucionais: 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00468 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Anteprojeto de Organização Eleitoral,  
Partidária e Garantia das Instituições,  
Seção IV - Das Forças Armadas,  
Substitua-se o seguinte:  
"Art. 33. As Forças Armadas, dependentes do  
Ministério da Defesa, são encarregadas da Defesa  
Nacional e integradas pela Marinha, Exército e  
Aeronáutica.  
Parágrafo único. O Ministério da Defesa  
exercerá o controle das Forças Armadas, na forma  
que determinar a lei."  
"Art. 35. O Serviço Militar será voluntário  
quando em tempo de paz.  
§ 1o. Homens e mulheres poderão ser  
convocados diante de deflagração de Guerra ou para  
pertencer a organizações de defesa civil.  
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§ 2o. A lei disciplinará as particularidades  
inerentes à matéria." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00469 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Anteprojeto de Organização Eleitoral,  
Partidário e Garantia das Instituições, substitua-  
se o seguinte:  
"Art. 34. As Forças Armadas, essenciais à  
execução da Segurança Nacional, destinam-se  
exclusivamente a defesa e garantia da política e  
segurança externa.  
Parágrafo 1o. Compete ao Presidente da  
República, ao Presidente do Senado Federal, ao  
Presidente da Câmara dos Deputados, ao Presidente  
do Supremo Tribunal Federal e ao Ministro da  
Defesa, sob a presidência do primeiro, a direção  
da política e segurança externa.  
Parágrafo 2o. Compete ao Presidente da  
República, assessorado pelo Ministro da Defesa, a  
escolha dos Comandantes-Chefes das Forças Armadas.  
Parágrafo 3o. Fica facultado ao Poder  
Executivo convocar em tempos de paz os jovens de  
idade superior a 16 anos para prestação de  
serviços civis, pelo prazo de até 18 meses,  
prioritariamente em atividades voltadas para  
implementação de projetos de desenvolvimento  
regional, conforme a lei determinar."  
Parágrafo 4o. A União destinará, anualmente,  
para despesas militares, o máximo de três inteiros  
por cento de sua arrecadação tributária. 
Justificativa: 
O art. 7° da atual Constituição veda a guerra de conquista (parágrafo único), acolhido o princípio de 
que “os conflitos internacionais deverão ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem e outros 
maios pacíficos, com a cooperação dos organismos internacionais de que o Brasil participe” (caput).  
Esses dispositivos cristalizam e refletem o espírito pacifista do povo brasileiro, que mantém as suas 
Forças Armadas unicamente como meios de defesa contra eventuais agressões.  
As dificuldades financeiras que o país atravessa aconselham a que concentre os seus recursos no 
desenvolvimento de sua enorme potencialidade econômica, que, muito mais que aparatos bélicos, lhe 
garantiriam a possibilidade de defesa mais eficaz do seu vasto território.  
   
   EMENDA:00489 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Art. 34 suprime "...e à garantia dos poderes  
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constitucionais, da lei e da ordem"  
Acrescentar:  
Parágrafo único - As forças armadas são  
proibidas de se envolverem em atividades políticas  
internas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00511 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 34 a redação seguinte:  
"Art. As Forças Armadas, subordinadas aos  
poderes constitucionais e sob o comando do  
Presidente da República, destinam-se a assegurar a  
independência e a soberania do País e sua  
integridade territorial." 
Justificativa: 
A Constituição precisa definir, com toda clareza, as atribuições das Forças Armadas. A sugestão 
indica precisamente as mais nobres – a defesa da independência e da soberania do País, assim 
como a guarda da sua integridade territorial.  
   
   EMENDA:00515 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 34. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e da ordem constitucional.  
Parágrafo 1o. Cabe ao Presidente da República  
a direção da política de guerra e a escolha dos  
Comandantes-Chefes.  
Parágrafo 2o. O Presidente da República  
submeterá ao Congresso Nacional que decidirá por  
maioria absoluta atos que impliquem a intervenção  
das Forças Armadas em conflitos externos ou nas  
questões que versem sobre a ordem constitucional.  
Parágrafo 3o. Constitui crime inafiançável a  
prática de atentando contra a segurança do Estado  
Democrático por ato de grupos armados civis ou militares. 
Justificativa: 
Sabidamente, as Forças Armadas constituem uma instituição fundamental na formação do Estado 
Nação Brasileiro. Cabe, portanto, que, com a implantação do Estado Democrático, lhe seja reservado 
um papel estratégico de garantidora da ordem constitucional. Por definição, a ordem civil que se 
instala deve conter e envolver todas as instituições que a ela se subordina. 
   
   EMENDA:00536 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 33  
As Forças Armadas, constituídas pelo  
Exército, Marinha e Aeronáutica, reunida e  
subordinadas ao Ministério da Defesa, tem como  
missão garantir a soberania e independência do  
Brasil, defender sua integridade territorial e o  
ordenamento constitucional, sob comando do  
Presidente da República.  
É de competência exclusiva do Congresso  
Nacional legislar sobre a organização da Defesa  
Nacional, definição dos deveres dela decorrentes e  
bases gerais da organização, do funcionamento e da  
disciplina das Forças Armadas, conforme os  
princípios da presente Constituição. 
Justificativa: 
O experiente preparado e intransigente defensor da Democracia e dos interesses mais nobres Da 
Pátria observou que “a definição das finalidades das Forças Armadas tem provocado polêmicas, por 
que pretendem, de uma parte, tolher a interferência dos militares na condução política do Estado, 
para evitar malefícios a Nação e desgaste do prestígio, como ocorreu nas últimas décadas em que 
generais, cheios de ambição, e falhos de maturidade, governaram um País de 120 milhões, um 
mundo complexo como de nossos dias, e na base da intimidação, e na base de metralhadoras.  
De outra parte, aos privilegiados que vendo seu paraíso em risco, diante da crescente politização do 
povo e das condições de vida, cada vez mais intoleráveis, sabem que só a ameaça militar poderá 
deter os "males da democracia e de maior justiça social. 
Não obstante, consciente de seus fracassos em combater a corrupção e a “subversão” lemas do 
golpe militar de 1964, a generais que desejam caminho aberto para voltar ao cenário político”.  
Vale dizer, em razão dos mais certos e legítimos interesses do povo brasileiro, e para evitar novos 
desgastes no prestigio das Forças Armadas é fundamental submetê-las ao poder civil.  
As Forças Armadas são indispensáveis se atreladas aos valores democráticos e submetidas aos 
interesses dos brasileiros.  
Basta de “doutrinas importadas” totalitárias, onde até o inconformismo, político é tipificado como de 
“guerra psicológica” adversa.  
Sem mais Doutrina de Segurança Nacional, como se o mundo estivesse dividido entre russos e 
americanos e não entre os países ricos e os pobres. Ideologias, doutrinas, gestada no “Pentágono”, 
“Academia de West Point”...., que nos levaram a imaginar inimigos internos, como se o perigo maior 
estivesse entre nós, enquanto éramos saqueados por determinados interesses, externos.  
A ação predatória, antissocial, e criminosos de desnacionalização do solo e subsolo brasileiros é o 
exemplo mais alarmante da nossa insegurança nacional. Num país de extraordinárias riquezas 
termos milhões e milhões de miseráveis. Apetites alienígenas e mais brasileiros fazem da “NOSSA 
RIQUEZA A NOSSA POBREZA”.  
A sangria da dívida externa verdadeira “veia aberta” dos nossos esforços, energia e riquezas, se 
transforma em dependência política, quebra da soberania e mutilação da independência.  
A tentativa de dominação e controle tecnológico – na mais sofisticada, inteligente e ardilosa forma de 
colonização de todos os tempos. A revolução da “indústria do conhecimento” separará, na virada do 
século, definitivamente, os países entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
Por tudo, é preciso repensar o Brasil, repensando, também nosso sistema de “DEFESA NACIONAL” 
e o papel das Forças Armadas.  
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   
   EMENDA:01027 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
substituir a redação do artigo 252 do  
anteprojeto do Relator pela seguinte:  
Art. 252 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria contra agressões externas e à  
garantia constitucionais, a pedido destes.  
§ 1o. - Os membros das Forças Armadas prestam  
juramento de defesa da Pátria e da Constituição.  
§ 2o. - Cabe ao Presidente da República a  
direção da política de defesa e a escolha dos  
Comandantes em Chefe. 
Justificativa: 
As Forças Armadas deve estar subordinadas à sociedade civil e aos Poderes Constitucionais. Por 
isso sua função principal a defesa dos poderes constitucionais, sempre a pedido destes. Não e de ser 
permitido, expressamente ou por omissão de disposição, que a intervenção das Forças Armadas no 
campo interno do País deve ser feito por solicitação de qualquer dos poderes constitucionais 
ameaçados. Não podem as Forças Armadas, por decisão de seus próprios comandantes, intervir na 
ordem interna, sob pena de completa subvenção da ordem constitucional e dos princípios 
democráticos, já que a nação não lhes reconhece ou atribui o papel de poder tutelar da ordem 
constitucional. Por isso, os membros de qualquer das Armas devem jurar a defesa da Pátria e o 
respeito à Constituição.  
   
   EMENDA:01071 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado, art. 252, Parágrafo Único.  
O Parágrafo Único do Art. 252 do anteprojeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 252 ....................................  
Parágrafo Único - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política de guerra e a  
escolha dos comandantes-chefes, com aprovação do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O Presidente da República poderá ser um homem equilibrado, mas em algum momento de sua 
existência, diante de uma infinidade de problemas, ninguém garante que ele poderia continuar na 
mesma linha de raciocínio, ocorrendo-lhe ideias exóticas que poderiam levar o País a uma aventura 
bélica desnecessária. A intervenção do Congresso Nacional para decidir sobre a intervenção armada 
garantiria ao País não apenas a decisão de um homem só a respeito de tão importante questão, mas 
a de um colegiado altamente capacitado a decidir sobre o assunto.  
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   EMENDA:02009 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa do texto do Anteprojeto  
do relator, para adequação, capítulo II, do "executivo",  
Seção I  
Do Presidente da República.  
[...] 
Seção VIII  
Das Forças Armadas  
Art. 176 - As Forças Armadas constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,  
são instituições nacionais permanentes e  
regulares, organizadas com bases na hierarquia e  
na disciplina, sob a autoridade suprema do  
Presidente da República.  
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.  
Art. 177 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e à garantia dos poderes  
constitucionais, da lei e da ordem.  
Parágrafo único. Cabe ao Presidente da  
República a direção da política da guerra e a  
escolha dos Comandantes-Chefes  
Art. 177 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e a garantia dos poderes  
constitucionais, da lei e da ordem;  
Parágrafo único. Cabe ao Presidente da  
República a direção da política da guerra e a  
escolha dos Comandantes-Chefes.  
Art. 178 - O Serviço Militar e obrigatório  
nos termos da lei.  
§ 1o. - As 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 atividade de  
caráter essencialmente militar.  
2o. - As mulheres e os eclesiásticos, ficam  
isentos do serviço Militar obrigatório em empo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir.  
Art. 179 - As patentes, com as prerrogativas,  
direitos e deveres a ele inerentes, são  
asseguradas, em toda a plenitude, aos oficiais da  
ativa, da reserva ou reformados das Forças  
Armadas, Policiais Militares e Corpos de  
Bombeiros, dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal.  
Art. 180 - Não caberá habeas-corpus em  
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relação a punições disciplinares militares.  
Art. 181 - Os militares, enquanto em efetivo  
serviço, não poderão estar filiados a Partidos Políticos. 
Justificativa: 
A experiência parlamentarista foi tentada em 1961, com acentuada tendência para o sistema de 
assembleia e residiu, porventura, nesse ponto a razão principal de que malogro. Num país com larga 
tradição de governo pelo Chefe de Estado, um salto orusco na onipotência para a importância 
presidencial não podia deixar de ser mal esclarecido. A prudência mandava ensaiar um regime de 
transição, garantindo a estabilidade e a autoridade do Gabinete e deixando ao Presidente da 
República poderes suficientes para exercer uma ação moderadora.  
Decorrido pouco tempo de uma experiência decepcionante foi submetida a referendum do eleitorado 
a consulta sobre a manutenção do sistema parlamentar ou a regresso ao presidencialismo. E em 6 de 
janeiro de 1963 o eleitorado, por esmagadora maioria pronunciou-se a favor do sistema presidencial.  
Essa manifestação do eleitorado pode interpretar-se como significativa de que o presidencialismo é 
considerado pelo povo brasileiro, como definitivamente incorporado na Constituição Política.  
A Emenda proposta, defende como se viu, a compatibilidade do presidencialismo com certas práticas 
do parlamentarismo. E como a tendência dominante, nessa Constituinte, é no sentido de limitar os 
poderes do presidente da República ou, pelo menos, condicionar o exercício dos seus poderes, a 
Emenda satisfaz a ambas as partes.  
   
   EMENDA:02112 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no cap. III, Das Forças Armadas,  
art. 251 a seguinte emenda:  
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha,  
pelo Exército e pela Aeronáutica, são instrumentos  
do Estado devendo ser permanentes e regulares  
organizadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sobre o comando supremo do Presidente  
da República. 
Justificativa: 
Em todos os Estados contemporâneos sejam eles capitalistas ou socialistas, as suas Forças 
Armadas são instrumentos de defesa de suas soberanias e estão subordinadas aos poderes do 
Estado.  
   
   EMENDA:02114 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no cap. III, Das Forças Armadas,  
art. 252 a seguinte emenda:  
As Forças Armadas destinam-se a defesa  
externa da Pátria, a soberania nacional e estão  
subordinadas aos poderes constitucionais  
garantindo a Lei, não podendo em nenhum momento  
tutelar os poderes do Estado. 
Justificativa: 
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A presente emenda visa destacar o verdadeiro papel das Forças Armadas como instrumentos a 
serviço do Estado na defesa externa do Brasil. A tutela militar dos dias atuais deve ser extinta, pois 
não corresponde ao seu papel no Estado Moderno e Contemporâneo.  
 
 
   EMENDA:02425 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Suprimir o art. 255. 
Justificativa: 
O disposto no artigo fere o estabelecido no art. 34 inciso II. 
 
 
   EMENDA:02960 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa (Título VI, cap. III)  
Transponham-se os artigos 255 e 256 para  
Título IV, cap. VIII, seção III. 
Justificativa: 
As disposições contidas nesses dois artigos referem-se os militares na sua condição de servidores 
públicos, ficando, por isso mesmo mais bem situadas na parte específica do contexto do projeto.  
 
   EMENDA:03631 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 255  
Seja suprimido o art. 255, que veda o direito  
de "habeas Corpus" em relação a punições  
disciplinares. 
Justificativa: 
A alínea “B”, do Inciso XV, do Artigo 13, diz,: 
“B) A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão de direito.  
O Inciso II, do Artigo 34, diz: 
“ARTIGO 34 – Conceder-se-à “Habeas Corpus” 
II – nas transgressões disciplinares sem os pressupostos legais da apuração ou punição.” 
Todos sabemos que o Poder Judiciário tem apreciado os pedidos de “Habeas Corpus” relativos às 
prisões disciplinares, sendo, hoje, jurisprudência firmada, não obstante a vedação legal.  
Conforme se verifica, a supressão pretendida compatibiliza o texto, proporcionando a todos os 
cidadãos, com ou sem farda, a possibilidade de recorrer ao judiciário, quando, de forma abusiva, 
ilegal ou arbitrária, entender ter havido a privação da sua liberdade individual, além de prevenir 
futuros conflitos entre poderes.  
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   EMENDA:03636 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- Dar ao art. 252, a redação abaixo, com a  
inclusão de novo parágrafo e renumeração do  
parágrafo único.  
Art. 252. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e à garantia dos poderes  
Constitucionais, a pedido destes.  
§ 1o. Em decorrência dos princípios  
organizacionais das Forças Armadas, consignados no  
art. 251, seus membros prestam juramento de defesa  
da Pátria e da Constituição.  
§ 2o. Redação do parágrafo único do anteprojeto. 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar o dispositivo no sapiente do Direito Constitucional e aos princípios sufragados 
pelos anteprojetos. As Forças Armadas, devem estar submetidos aos órgãos de soberania e à 
Constituição.  
   
   EMENDA:03806 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva/Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 252  
Modifique-se e adite-se ao anteprojeto:  
a) art. 252 passa a ter a seguinte redação:  
"As Forças Armadas destinam-se à defesa da  
Pátria e à garantia da ordem constitucional."  
Parágrafo 1o. - Para intervir em conflitos  
externos ou nas questões que versem sobre a ordem  
constitucional, torna-se necessário que, por  
iniciativa do Presidente da República, obtenha  
aprovação de dois terços do Congresso Nacional."  
Parágrafo 2o. - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política de guerra e a  
escolha dos comandantes-chefes. 
Justificativa: 
Sem dúvida as Forças Armadas constituem a espinha dorsal da nacionalidade. No contexto de um 
Estado Democrático consolidado ou em fase de consolidação devem manter uma relação vinculatória 
com a ordem civil – cuja grande expressão se situa no Congresso Nacional.  
   
   EMENDA:04613 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 252 do Anteprojeto da  
Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"Art. 252 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria." 
Justificativa: 
Os poderes constitucionais devem ser definidos pelo povo através do exercício da sua soberania 
organicamente distribuída nos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. As Forças Armadas devem 
estar subordinadas aos Poderes da República que encarnam a soberania popular.  
Por outro lado, às Forças Armadas deve repugnar o papel de “gendarme” do regime ocasionalmente 
vigente no País. A função de polícia tem o seu órgão próprio, teoricamente, ao menos, 
aparelhamento e adestrado ao seu exercício. 
Finalmente, o povo brasileiro já amadureceu politicamente e não deseja mais viver sob o tacão 
militar, nem, tampouco, sob regimes autoritários chefiados por caudilhos, ainda que populistas... 
 
 
   EMENDA:05281 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do Anteprojeto de Constituição o art. 255. 
Justificativa: 
Impõe-se a supressão desse dispositivo, de vez que a matéria está tratada de modo mais abrangente 
e mais corretamente no art. 34, inciso II.  

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00959 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- substituir a redação do artigo 247 do  
Projeto de Constituição pela seguinte:  
Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria contra agressões externas e à  
garantia constitucionais, a pedido destes.  
§ 1o. - Os membros das Forças Armadas prestam  
juramento de defesa da Pátria e da Constituição.  
§ 2o. - Cabe ao Presidente da República a  
direção da política de defesa e a escolha dos  
Comandantes em Chefe. 
Justificativa: 
As Forças Armadas devem estar subordinadas à sociedade civil e aos Poderes Constitucionais. Por 
isso sua função principal a defesa dos poderes constitucionais, sempre a pedido destes. Não e de ser 
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permitido, expressamente ou por omissão de disposição, que a intervenção das Forças Armadas no 
campo interno do País deve ser feito por solicitação de qualquer dos poderes constitucionais 
ameaçados. Não podem as Forças Armadas, por decisão de seus próprios comandantes, intervir na 
ordem interna, sob pena de completa subvenção da ordem constitucional e dos princípios 
democráticos, já que a nação não lhes reconhece ou atribui o papel de poder tutelar da ordem 
constitucional. Por isso, os membros de qualquer das Armas devem jurar a defesa da Pátria e o 
respeito à Constituição.  
Parecer:   
   A emenda modificativa apresentada ao art. 247 e seus parágrafos pretende que as Forças Armadas 
somente atuem na defesa da Pátria contra agressões externas e à garantia da constituição, a lei 
maior.  
Seus membros prestem juramento de defesa da Pátria e da Constituição, cabendo ao Presidente da 
República a direção da política de defesa e a escolha dos Comandantes Chefes.  
Na forma como se encontra no Projeto de Constituição, em poucas palavras, está a destinação das 
Forças Armadas de forma clara e insofismável. 
   
   EMENDA:01002 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado, art. 247, Parágrafo Único.  
O Parágrafo Único do Art. 247 do Projeto,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 247 ....................................  
Parágrafo Único - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política de guerra e a  
escolha dos comandantes-chefes, COM APROVAÇAO DO  
CONGRESSO NACIONAL. 
Justificativa: 
O Presidente da República poderá ser um homem equilibrado, mas em algum momento de sua 
existência, diante de uma infinidade de problemas, ninguém garante que ele poderia continuar na 
mesma linha de raciocínio, ocorrendo-lhe ideias exóticas que poderiam levar o País a uma aventura 
bélica desnecessária. A intervenção do Congresso Nacional para decidir sobre a intervenção armada 
garantirá ao País não apenas a decisão de um homem só a respeito de tão importante questão, mas 
a de um colegiado altamente capacidade a decidir sobre o assunto.  
Parecer:   
   A emenda visa a dar nova redação ao parágrafo único do artigo 247. Ao analisarmos a matéria, 
procedemos a fusão do artigo 247 com o artigo 246. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01994 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Cap. III, Das Forças Armadas,  
Art. 246 a seguinte emenda:  
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha,  
pelo Exército e pela Aeronáutica, são instrumentos  
do Estado devendo ser permanentes e regulares  
organizadas com base na hierarquia e na  
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disciplina, sobre o comando supremo do Presidente  
da República. 
Justificativa: 
Em todos os Estados contemporâneos sejam eles capitalistas ou socialistas, as suas Forças 
Armadas são instrumentos de defesa de suas soberanias e estão subordinadas aos poderes do 
Estado.  
Parecer:   
   A Emenda pretende substituir a expressão " instituições nacionais permanentes e regulares" por 
"instrumentos do Estado".  
Consideramos que a forma aprovada pelo projeto define melhor o papel das Forças Armadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01996 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Cap. III, Das Forças Armadas,  
Art. 247 a seguinte emenda:  
As Forças Armadas destinam-se a defesa  
externa da Pátria, a soberania nacional e estão  
subordinadas aos poderes constitucionais  
garantindo a Lei, não podendo em nenhum momento  
tutelar os poderes do Estado. 
Justificativa: 
A presente emenda visa destacar o verdadeiro papel da Forças Armadas como instrumentos a 
serviço do Estado na defesa externa do Brasil. A tutela militar dos dias atuais deve ser extinta, pois 
não corresponde ao seu papel no Estado Moderno e Contemporâneo. 
Parecer:   
   A redação dada ao papel das Forças Armadas no Projeto além de atender a tradição constitucional 
brasileira, é mais abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02286 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 249  
- Suprimir o art. 249. 
Justificativa: 
O disposto no artigo fere o estabelecido no art. 32, inciso II.  
Parecer:   
   A emenda propõe suprimir o art. 249.  
Entendemos ser necessária sua manutenção na forma como se encontra no anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02803 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa (Título VI, cap. III)  
Transponham-se os artigos 249 e 250 para  
Título IV, cap. VIII, seção III. 
Justificativa: 
As disposições contidas nesses dois artigos referem-se os militares na sua condição de servidores 
públicos, ficando, por isso mesmo mais bem situadas na parte específica do contexto do projeto.  
Parecer:   
   A emenda propõe a transposição dos artigos 249 e 250 para o título IV, do capítulo VIII, por 
entender que as disposições contidas nos dois artigos referem-se aos militares na condição de 
servidores públicos.  
Concordamos com o autor, por isso que propomos a sua inserção no artigo 95, mais apropriado ao 
tema em questão.  
Pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:03436 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 249  
Seja suprimido o art. 249, que veda o direito  
de "habeas Corpus" em relação a punições  
disciplinares. 
Justificativa: 
A alínea “B”, do Inciso XV, do Artigo 13, diz,: 
“B) A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão de direito.  
O Inciso II, do Artigo 34, diz: 
“ARTIGO 34 – Conceder-se-à “Habeas Corpus” 
II – nas transgressões disciplinares sem os pressupostos legais da apuração ou punição.” 
Todos sabemos que o Poder Judiciário tem apreciado os pedidos de “Habeas Corpus” relativos às 
prisões disciplinares, sendo, hoje, jurisprudência firmada, não obstante a vedação legal.  
Conforme se verifica, a supressão pretendida compatibiliza o texto, proporcionando a todos os 
cidadãos, com ou sem farda, a possibilidade de recorrer ao judiciário, quando, de forma abusiva, 
ilegal ou arbitrária, entender ter havido a privação da sua liberdade individual, além de prevenir 
futuros conflitos entre poderes.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o artigo 249 do projeto, que veda o "habeas corpus" nas punições 
disciplinares militares.  
Na esfera, exclusivamente, militar a vedação contida no projeto é da maior importância para o 
equilíbrio do princípio da hierarquia e disciplina. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03440 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- Dar ao art. 247, a redação abaixo, com a  
inclusão de novo parágrafo e renumeração do  
parágrafo único.  
Art. 247. As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e à garantia dos poderes  
Constitucionais, a pedido destes.  
§ 1o. Em decorrência dos princípios  
organizacionais das Forças Armadas, consignados no  
art. 246, seus membros prestam juramento de defesa  
da Pátria e da Constituição.  
§ 2o. Redação do parágrafo único do anteprojeto. 
Justificativa: 
A emenda visa adaptar o dispositivo ao espirito do Direito Constitucional e aos princípios naufragados 
pelo anteprojeto. As Forças Armadas, devem estar submetidas aos órgãos de soberania e a 
Constituição.  
Parecer:   
   A emenda visa a dar nova redação ao art. 247 do Projeto.  
Houvemos por bem incorporar o texto do mencionado artigo ao de no. 246, buscando sintetizar o 
tema em apenas um dispositivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03602 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva/Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 247  
Modifique-se e adite-se ao Projeto:  
a) art. 247 passa a ter a seguinte redação:  
"As Forças Armadas destinam-se à defesa da  
Pátria e à garantia da ordem constitucional".  
Parágrafo 1o. - Para intervir em conflitos  
externos ou nas questões que versem sobre a ordem  
constitucional, torna-se necessário que, por  
iniciativa do Presidente da República, obtenha  
aprovação de dois terços do Congresso Nacional".  
Parágrafo 2o. - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política de guerra e a  
escolha dos comandantes-chefes. 
Justificativa: 
Sem dúvida as Forças Armadas constituem a espinha dorsal da nacionalidade. No contexto de um 
Estado Democrático consolidado ou em fase de consolidação devem manter uma relação vinculatória 
com a ordem civil – cuja grande expressão se situa no Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A redação intentada pela emenda diz respeito à destinação das Forças Armadas. Sem nenhum 
saudosismo, entendemos que o texto inserido no projeto - o mesmo, desde a Carta de 1891, deve ser 
mantido. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04270 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 247 do projeto da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
"Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria." 
Justificativa: 
Os poderes constitucionais devem ser definidos pelo povo através do exercício da sua soberania 
organicamente distribuída nos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. As Forças Armadas devem 
estar subordinadas aos Poderes da República que encarnam a soberania popular.  
Por outro lado, às Forças Armadas deve repugnar o papel de “gendarme” do regime ocasionalmente 
vigente no País. A função de polícia tem o seu órgão próprio, teoricamente, ao menos, 
aparelhamento e adestrado ao seu exercício. 
Finalmente, o povo brasileiro já amadureceu politicamente e não deseja mais viver sob o tacão 
militar, nem, tampouco, sob regimes autoritários chefiados por caudilhos, ainda que populistas... 
Parecer:   
   O texto do Projeto de constituição é tradicional do pensamento constitucional brasileiro, e atende 
quase ao consenso dos constituintes.  
Assim somos contrários a Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04914 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do Anteprojeto de Constituição o art. 249. 
Justificativa: 
Impõe-se a supressão desse dispositivo, de vez que a matéria está tratada de modo mais abrangente 
e mais corretamente no art. 33, inciso II. 
Parecer:   
   A emenda visa a supressão do artigo 249 do projeto, que dispõe sobre a vedação do habeas 
corpus nas transgressões disciplinares militares. A remissão contida na emenda não se  
aplica às condições nela referidas. A transgressão disciplinar militar está em simetria com o princípio 
da hierarquia e disciplina. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06624 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do art. 246, que fica, então:  
Art. 246. As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e  
atinentes a um único Ministério - o da Defesa, são  
instituições nacionais permanentes e regulares,  
organizadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente  
da República. 
Justificativa: 
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Trata-se de estabelecer constitucionalmente a existência de um único ministério encarregado dos 
assuntos militares – o da Defesa, ele próprio entendido como parte integrante do chamado Poder 
Civil e por intermédio do qual o Presidente exerce o papel de comandante supremo das Armas. A 
atual quantidade expressa um fenômeno qualitativo: a ingerência direta e permanente das Forças 
Armadas nos assuntos governamentais, com o papel de partido político de novo tipo. Sem a 
desmilitarização dos assuntos de governo, não se pode falar em fortalecimento do Poder Civil e em 
conquistas democráticas que tenham um mínimo de estabilidade, ficando a vida política do país 
sujeita sempre às pressões e ameaças castrenses.  
Parecer:   
   A emenda pretende instituir o Ministério da Defesa, alterando o art. 246.  
A experiência levada a efeito nos mais diversos países que instituíram esse Ministério ou Secretaria 
única, não tem dado resultado satisfatório, tomando-se, hoje, quase impossível o seu retorno à forma 
distinta para as três armas, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica.  
Naturalmente, essas forças vão se sofisticando e criando outras forças atinentes a outras áreas; 
ficando a Marinha com força terrestre e aérea; o Exército com força naval e aérea e a Aeronáutica 
com força terrestre e naval.  
Naturalmente, a dispersão ocorre em forças e numerário. 
   
   EMENDA:06626 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprime o art. 249, que excluía do direito ao  
"habeas corpus" os casos de punições disciplinares militares. 
Justificativa: 
É arbitrário excluir os militares, nos casos de punições disciplinares, do direito ao “habeas corpus”, 
uma das prerrogativas mais importantes do cidadão para prevenir abusos de autoridade. A luta contra 
o militarismo e o intervencionismo militar na vida política nacional requer a igualdade jurídica entre 
civis e militares, para quebrar o espirito castrense de casta.  
Parecer:   
   A emenda suprime o art. 249.  
O artigo veda o uso do "habeas corpus" em relação aos casos de punição disciplinares militares.  
As Forças Armadas, baseadas na hierarquia e na disciplina, não podem prescindir desse "forte 
argumento" para sua manutenção. Entendemos que o artigo não é matéria para estar na  
Constituição e sim no Regulamento Disciplinar. 
   
   EMENDA:06640 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do Parágrafo único do Art. 247.  
Mude para:  
Parágrafo único: - O Presidente da República  
é o comandante supremo das Forças Armadas,  
cabendo-lhe inclusive a direção da política de  
guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes. 
Justificativa: 
A formulação original atribui um caráter ambíguo e indeferido à relação hierárquica entre o Presidente 
da República e as Forças Armadas, ao estabelecer que “cabe ao Presidente da República a direção 
da política de guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes”. Esta fórmula restringe a autoridade 
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presidencial a apenas dois aspectos especificados (direção da política de guerra e esfolha dos 
Comandos) E não define antes o Presidente como o comandante supremo preferido a ideia de que as 
Forças Armadas estão “sob a autoridade suprema do Presidente”. (Art. 246).  
A formulação que apresento fixa claramente que o Presidente é o Comandante supremo das Forças 
Armadas e atribui-lhe inclusive a direção da política de guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes. 
Parecer:   
   A emenda procura melhorar a redação dada ao parágrafo único do art. 247.  
É válida pois define mais claramente que o Presidente da República "é" o Comandante Supremo das 
Forças Armadas, etc. 
   
   EMENDA:06840 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 247 do Projeto de Constituição pelo seguinte:  
Art. 247 - 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.  
Parágrafo único - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política de guerra e a  
escolha dos Comandantes Chefes. 
Justificativa: 
A redação original do anteprojeto, baseada no texto da Constituição de 1946, é muito genérica, 
utilizando um conceito inexistente no universo jurídico que é o conceito de Pátria. O texto 
constitucional requer um grau de exatidão que não aconselha a utilização de linguagem literária.  
O texto que propomos torna mais precisa a destinação das Forças Armadas diante da ameaça 
externa, especificando o que se pretende defender.  
Além disso, a emenda faz depender da iniciativa dos poderes constitucionais – Executivo, Legislativo 
e Judiciário – a convocação das Forças Armadas para assegurar a lei e a ordem.  
O texto do anteprojeto não está claro o poder de iniciativa nessa matéria, o que poderia fazer supor 
que as Forças Armadas não dependem da iniciativa legal para intervir internamente na defesa da lei e 
da ordem.  
Mantém-se a redação do parágrafo único do anteprojeto.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 247.  
Entendemos que o mesmo artigo do anteprojeto é mais claro e abrangente. 
   
   EMENDA:07293 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprime, no art. 247, a expressão "e à  
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da  
ordem", ficando, então:  
Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria. 
Justificativa: 
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A destinação constitucional das Forças Armadas deve ser exclusivamente a defesa do país contra 
eventual inimigo externo, sem qualquer outra função de natureza política que leve a lhes atribuir 
participação regular nas decisões de governo ou que possa fornecer pretextos legais para 
intervenções militares na vida política. 
Neste sentido, a proposta do Relator atribui às Forças Armadas uma missão de árbitro supremo e 
tutor da sociedade em relação ao que ele o entende por "garantia dos poderes constitucionais, da lei 
e da ordem". Em nome desta formulação genérica, que envolve diferentes interpretações ideológicas, 
sempre será possível uma ação militar de sentido golpista, a qual poderá invocar a própria 
Constituição para tentar se legitimar. Daí a necessidade desta alteração ora proposta.  
Parecer:   
   Supressão formulada na emenda foi atendida. Realmente, no artigo 57, ela foi atendida. Pela 
aprovação. 
   
   EMENDA:08082 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprime a expressão "da lei e da ordem" do Artigo 247  
O Artigo 247 passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 247 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e à garantia dos poderes  
constitucionais. 
Justificativa: 
Acreditamos firmemente que as Forças Armadas devem destinar-se privativamente à defesa da 
Pátria e garantia dos poderes constitucionais, ficando a defesa da lei e da ordem como incumbência 
das forças auxiliares. É esse o princípio que vigora nas modernas democracias e é esse que, a nosso 
ver, devemos adotar na nossa Constituição.  
Parecer:   
   A redação dada ao artigo 247, do Projeto, dando as Forças Armadas ou missão de garantir a 
defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem constitucional, está bem 
de acordo com a tradição constitucional brasileira, portanto somos contrários a Emenda em exame.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:08723 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Substituir no capítulo III das Forças Armadas  
os artigo 246, 247, 248, 249, 250 e 251 pelos  
seguintes artigos:  
Art. As Forças Armadas destinam-se  
exclusivamente à defesa externa do País.  
Art. É criado o Ministério da Defesa,  
constituído pela Marinha, pelo Exército, pela  
Aeronáutica e pelo Serviço Nacional de  
Informações.  
§ 1o. Ao Ministério da Defesa compete a  
guerra e vigilância da soberania nacional, a  
defesa externa ou defesa da integridade  
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territorial nacional e a profissionalização das  
Forças Armadas.  
§ 2o. O cargo de Ministro da Defesa será  
exercido por um civil.  
§ O Serviço Militar será facultativo. 
Justificativa: 
I – A DESTINAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS 
A destinação constitucional das Forças Armadas tem sido uma das discussões mais candentes 
nestes tempos.  
As Forças Armadas devem ser defensoras da lei e subordinadas aos imperativos constitucionais. Não 
devem tutelar ordem alguma, pois a única ordem que deve ser obedecida é a ordem legal.  
As Forças Armadas estão subordinadas à legalidade democrática e ao Estado civil.  
A Segurança de um país é um assunto civil, pois as Forças Armadas têm o escopo de dirigir suas 
funções para a defesa contra as ameaças e inimigos externos.  
Sua atividade é defender o Brasil de forças que, eventualmente, o ameaçam ou ataquem de fora suas 
fronteiras.  
Às instituições civis cabe a tarefa da segurança interna. Às forças Armadas está reservada a 
destinação exclusiva de defesa externa, sem atribuições no que tange à ordem interna. 
II – MINISTÉRIO DA DEFESA 
As Forças Armadas devem ter ações harmônicas, de acordo com os interesses nacionais, porque 
hoje, em uma era de conflitos, se uma nação não contar com um fator decisivo, que é a integração 
das suas Forças Armadas, não poderá obter a vitória desejada numa guerra.  
Hoje em dia, não se faz uma guerra isoladamente, ou seja, pela Marinha, pela Aeronáutica ou pelo 
Exército, mas sim pela plena integração das três Forças Armadas, que têm de estar integradas em 
uma única missão.  
A criação do Ministério da Defesa, em substituição aos três Ministérios das Forças Armadas, calaria 
fundo na alma nacional, por se tratar de medida de sobriedade e economia.  
Parecer:   
   A emenda propõe substituir o capítulo III - das Forças Armadas.  
Entendemos que a redação apresentada no anteprojeto é mais clara e precisa, daí o não acatamento 
à proposta ora examinada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09027 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 247  
O art. 247 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa militar da Pátria contra a agressão externa  
e a assegurar a integridade do Território Nacional"  
Parágrafo Único - A segurança pública é de  
responsabilidade dos órgãos policiais competentes  
sendo vedado às Forças Armadas desempenhar funções  
de polícia." 
Justificativa: 
A redefinição do papel constitucional das Forças Armadas é de fundamental importância para a 
construção e consolidação do regime democrático em nosso País. A história republicana brasileira 
tem sido marcada pela intervenção militar na vida política. Para evitar que isso continue a se repetir é 
preciso limitar o papel constitucional das Forças Armadas à defesa da Pátria contra as agressões 
externas, vedando-lhes o direito de intervir na vida política e de exercer o papel de polícia.  
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Parecer:   
   A emenda visa a dar nova redação ao artigo 247 do projeto, que dispõe sobre a destinação das 
Forças Armadas. O texto do projeto, constitucionalmente, consagrado desde a 1a. Constituição 
republicana, tem melhor abrangência. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09033 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 249  
Suprima-se o art. 249 do Projeto. 
Justificativa: 
É inconcebível, num regime efetivamente democrático, que as transgressões disciplinares previstas 
na legislação específica das Forças Armadas não sejam objeto do direito do “habeas corpus”. Esse 
direito deve ser garantido irrestritamente a todos os cidadãos.  
Parecer:   
   A emenda intenta suprimir o art.249 do projeto, que inadmite "habeas-corpus", nas transgressões 
disciplinares militares. Opinamos pela manutenção do texto do projeto, devidamente harmonizado 
com as peculiaridades de que se revestem as transgressões disciplinares na esfera militar. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:09084 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSPIDE NETTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Título VI, Capítulo III:  
Art. ... As Forças Armadas destinam-se à  
defesa externa da Pátria e só intervirão  
internamente para garantir os poderes  
democraticamente constituídos e a lei, mediante  
convocação do Presidente da República, previamente  
autorizado por 2/3 do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Dentre as várias formulações sobre esta questão, nossa Emenda é um meio-termo entre as opiniões 
que se chocam quanto à presença das Forças Armadas nas questões internas.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o artigo que dá a destinação das Forças Armadas.  
Entendemos que a redação dada no anteprojeto é mais claro e abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09113 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE  
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CONSTITUIÇÃO  
O artigo 249 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 249 - Não caberão recursos aos órgãos do  
Poder Judiciário, nas punições aplicadas em  
decorrência de transgressões disciplinares militares. 
Justificativa: 
Julgamos que não devemos nos restringir a “habeas corpus”, devendo esse artigo ser mais 
abrangente, porquanto que nos parece que as punições disciplinares militares não devem ser 
apreciadas, em hipótese alguma, pelos diversos órgãos do Poder Judiciário.  
As Forças Armadas possuem em seus regulamentos dispositivos, tais que permitem aos militares 
pedirem reconsideração de decisões, como também representarem ou se queixarem de seus 
superiores que tenham agido com arbitrariamente.  
Parecer:   
   Consideramos que a forma dada ao Projeto atende melhor a tradição constitucional e brasileira.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09175 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (supressiva)  
Suprima-se o texto do art. 249. 
Justificativa: 
Ao dispor sobre as Forças Armadas, não há como cogitar de descabimento de habeas corpus. O 
assunto deve tratado na sede própria.  
Parecer:   
   Somos contrários a Emenda que pretende suprimir o texto do artigo 249, pois as Forças Armadas 
são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, e se permitíssemos " habeas corpus" em 
relação a punições disciplinares militares, teríamos uma sucessão de recursos ordinários quebrando 
a base da sociedade e da tradição militar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09233 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 247  
Acrescentem-se os parágrafos 2o. e 3o. ao Art. 247.  
§ 2o. - Em caso de guerra externa, será  
assegurado aos que estiverem tomando parte em  
operações bélicas o sustento de seus dependentes  
durante a sua ausência e, com a desmobilização,  
serão concedidos a estes ex-combatentes os  
seguinte direitos:  
I - estabilidade, se funcionário público civil ou militar;  
II - aproveitamento no serviço público, sem  
exigência de concurso mas mediante prova de  
habilitação;  
III - transferência para a inatividade com  
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proventos integrais aos vinte e cinco anos de  
serviço efetivo ou aos sessenta anos de idade, se  
funcionário público da administração direta ou  
indireta ou contribuinte da Previdência Social;  
IV - assistência médica, hospitalar,  
funerária e educacional gratuita, às expensas do  
Poder Público, em organizações próprias ou  
conveniadas.  
§ 3o. - Além da assistência prevista na  
alínea d do presente artigo, serão mantidos os  
direitos e vantagens dos assegurados aos ex-  
combatentes da Segunda Guerra Mundial que tenham  
participado efetivamente em operações bélicas da  
Força Expedicionária Brasileira, da Marinha de  
Guerra, da Força Aérea Brasileira, da Marinha  
Mercante do Brasil ou de Força do Exército e aos  
seus beneficiários. 
Justificativa: 
Considerando que a mobilização, em caso de guerra, transforma a vida do País, trazendo problemas 
para todos, a situação daqueles que estiverem incorporados em operações bélicas é mais grave, 
porque são obrigados a deixar seus dependentes abandonados à própria sorte, uma vez que, 
ausentes não lhes podem prestar nenhum auxilio, justificando, assim que a União supra esta 
necessidade, assegurando, ao menos, o sustento desses dependentes, enquanto durar a ausência.  
Durante a campanha, com o sustento de seus dependentes assegurado, elas serão amparadas pela 
legislação militar.  
Após a campanha, da desmobilização, os que tenham tomado parte efetivamente em operações 
bélicas encontram-se, normalmente, desadaptados para o reingresso imediato em uma vida normal, 
quer por falta de condições em que encontrarão a sociedade. Assim, é justo que sejam amparados 
em suas readaptações, assegurando-se-lhes, no mínimo, o emprego que necessitam para 
reintegrarem-se em uma vida normal. Isto seria feito concedendo a estabilidade, se funcionários 
públicos, e o aproveitamento no serviço público (civil ou militar) nos demais casos, sem necessidade 
de concurso, mas de acordo com suas habilitações, comprovadas em prova de habilitação e uma 
assistência educacional, a fim de possibilitar uma formação profissional ou a atualização de que 
possuírem.  
Sendo deveras desgastante a natureza do serviço prestado em campanha, é justo que seja 
concedida uma passagem para a inatividade um pouco mais cedo do que aos demais, reduzindo-se 
cinco anos no tempo de serviço ou na idade exigidos para a inatividade como uma justa 
compensação.  
Infelizmente, nem todos são desmobilizados em condições físicas de assumirem alguma atividade e 
outros, embora imediatamente aptos, posteriormente podem perder esta condição. Assim, é de 
justiça que se assegure, gratuitamente, àqueles que necessitam, a assistência médica e hospitalar 
indispensáveis à sua recuperação. Aos que falecerem, como uma última homenagear, é justo que se 
assegure um funeral condigno com os relevantes serviços prestados.  
Finalmente, considerando-se a existência de leis especiais em vigor amparando os ex-combatentes 
da Segunda Guerra Mundial, e sendo poucos os que ainda não foram por elas beneficiados, 
simplesmente por estarem vivos e com relativa saúde, seria uma grande injustiça se essas leis 
fossem revogadas ou modificadas para restringir algum direito ou benefício por elas assegurados.  
Parecer:   
   A Emenda apesar de abrangente e de seus indiscutíveis méritos, em suas linhas gerais deverá ser 
tratada em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09906 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva e Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigos 246 e 247.  
Dê-se ao artigo 246 a seguinte redação e  
suprima-se o artigo 247.  
"Art. 246 - As Forças Armadas são  
instituições republicanas, nacionais, permanentes  
e regulares. Destinam-se à defesa da Pátria em  
guerra externa, das fronteiras nacionais, da  
integridade do território, da independência e da  
soberania do País, dos poderes constitucionais,  
das leis e das instituições e da cidadania. São  
comandadas pelo Presidente da República.  
Constituem-se, essencialmente, pela Marinha, pelo  
Exército e pela Aeronáutica. São organizadas na  
forma da lei, com base na hierarquia e disciplina.  
Atuarão, nos casos previstos em lei e nesta  
constituição, mediante ordem direta do Presidente  
da República.  
§ 1o. - Ao Presidente da República compete  
exclusivamente a nomeação e a promoção de oficiais  
das Forças Armadas.  
§ 2o. - Os integrantes das Forças Armadas, em  
qualquer nível gozam de todos os direitos  
conferidos a todos os cidadãos, tem os mesmos  
deveres dos servidores públicos além dos daqueles  
próprios da corporação a que pertençam. 
Justificativa: 
A definição das Forças Armadas como instituições republicanas é necessária, face aos debates que 
envolveram esta matéria.  
É preciso, também, assegurar ao Presidente da República, o provimento dos cargos do oficialato, 
como forma de assegurar o seu supremo comando.  
É oportuno ainda estabelecer que, os integrantes das Forças Armadas são cidadãos brasileiros, aos 
quais se conferem iguais direitos.  
Parecer:   
   A emenda é supressiva e substitutiva ao art. 246 e 247 do anteprojeto. Sua proposta não altera em 
substância o que se encontra no anteprojeto que é mais claro e abrangente. 
   
   EMENDA:10224 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 246 do projeto a seguinte redação:  
Art. 246. ......................... 
Parágrafo Único. Lei complementar  
estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na  
organização, no preparo e no emprego das forças  
armadas dispondo, em especial, sobre a proteção à  
ecologia na Região Amazônica, no pantanal  
mato-grossense, nos mares e nos rios caudalosos,  
não excluídas as atribuições de outras Autoridades  
igualmente responsáveis. 
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Justificativa: 
As Forças Armadas possuem papel da maior importância dentro de um País. Destinam-se elas, 
primordialmente à defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 
Porém, contudo, perfeitamente, desempenhar outras atividades, também relevantes, sem que haja 
quebra de sua missão profissional.  
O Brasil é, tradicionalmente, um país pacifista sendo o único que consagra, em seu texto 
constitucional, o apelo aos meios pacíficos de solução das controvérsias, através das organizações 
internacionais de eu participe E, de modo frontal condena a guerra de conquista. Assim, a teor da 
própria índole do nosso povo, as nossas Forças Armadas, de tão gloriosas tradições, não podem se 
dedicar, única e exclusivamente, aos aspectos militares. Uma outra função, também, pode lhes ser 
atribuída a preservação da ecologia na região Amazônica, no Pantanal Mato-grossense, nos mares e 
nos rios caudalosos.  
Atualmente, a ação predatória do homem tem comprometido, a níveis extremamente perigosos, a 
própria segurança do planeta. E os maiores atentados são, exatamente, contra as reservas naturais 
ainda intactas ou que têm maior impacto ambiental. Nesse contexto, o nosso País pode orgulhar-se 
de possuir ricas reservas ambientais e inúmeros ecossistemas a proteger.  
A realidade tem demonstrado que I.B.D.F. e sua Guarda Florestal não estão em condições de exercer 
uma efetiva fiscalização. Do mesmo modo, a Polícia Federal ou as Polícias Estaduais não podem se 
incumbir dessa atuação por absoluta carência de recursos e de meios humanos. 
O mesmo, todavia, não se verifica relativamente às Forças Armadas. O serviço militar obrigatório traz, 
anualmente, milhares de conscritos para o cumprimento desse direito-dever patriótico. Parece-me, 
que, inclusive, essa pretendida atuação na defesa do patrimônio ecológico é salutar na formação 
desses jovens. O Exército e a Marinha, assim como a Aeronáutica, podem desenvolver projetos de 
treinamento militar que incluam obrigatoriamente, o patrulhamento das áreas pretendidas por esta 
emenda.  
Estaremos, desta forma, protegendo a Amazônia e outros locais da devastação sistemática; 
reprimiremos o contrabando de aves e de espécies já em franca extinção; evitaremos a matança de 
jacarés e outros animais; patrulharemos melhor nossas fronteiras terrestres; impediremos a pesca 
predatória em nosso litoral e nos rios mais importantes; daremos, enfim, condições às Forças 
Armadas de exercerem uma missão altamente profícua para toda a comunidade, tanto nacional 
quanto internacional.  
E os resultados dessa atuação de nossas Forças Armadas ajudará na formação ecológica e 
preservacionista de todos aqueles que prestarem o serviço militar. Desse modo, o contingente das 
pessoas dedicadas às causas do meio ambiente aumentará podendo-se prever, a médio prazo, uma 
reversão da perspectiva anual. Alimento a esperança de que, graças a essa formação da juventude, 
nosso País poderá, até mesmo, extinguir as ameaças de predação às nossas reservas naturais.  
Parecer:   
   O texto do Projeto, é mais simples e conciso, ao rezar que Lei Complementar estabelecerá as 
normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças  
Armadas.  
Consideramos fundamentais textos abrangentes e sintéticos.  
Por isso somos contrários a Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10403 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 247  
Inclua-se o seguinte § 1o. ao art. 247 do  
Projeto de Constituição, renumerando-se o atual  
parágrafo único, que passa a § 2o.:  
"Art. 247. - ...................... 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 85  

 

"§ 1o. - Ás Forças Armadas caberá, além de  
suas atribuições normais, auxiliar a implantação  
de Projetos de Reforma Agrária e Colonização,  
utilizando sua infra-estrutura humana e material." 
Justificativa: 
A Reforma Agrária constitui, inegavelmente, uma das preocupações centrais da sociedade brasileira, 
sendo, hoje, o divisor de águas dos debates constituintes.  
Não há dúvida de que o conteúdo ideológico que tem cerceamento de soluções que atentam aos 
imperativos do desenvolvimento nacional e da justiça social.  
As Forças Armadas brasileiras, além de suas atribuições normais, poderiam prestar um relevante 
serviço ao País ao auxiliarem a implantação dos Projetos de Reforma Agrária, não só pelos 
excelentes recursos humanos e materiais de que dispõem, como também pela certeza de que sua 
participação evitará o confronto entre as partes interessadas na questão fundiária.  
As Forças Armadas possuem batalhões especializados em construção rodoviária, engenharia, 
cartografia, saúde e outros, cujo concurso seria inestimável para auxiliar uma ampla, democrática e 
objetiva Reforma Agrária, que não se limite a mera divisão de terras improdutivas.  
Com esse objetivo, as Forças Armadas poderiam organizar Batalhões Agrários, cuja atuação seria 
inestimável para a concretização de uma Reforma Agrária que liberte o homem do campo da miséria, 
aumente a produção agrícola e o mercado interno, propiciando o desenvolvimento justo e equilibrado 
da economia nacional.  
Os Batalhões Agrários seriam constituídos, de preferência, por filhos de agricultores, quando estes 
atingirem a idade de prestar o SERVIÇO MILITAR.  
Parecer:   
   O Texto do Projeto esgota matéria, e por ser simples e conciso está mais de acordo com a tradição 
constitucional brasileira.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:10805 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
No artigo duzentos e quarenta e seis do  
Projeto Constitucional, no seu final, substituir a  
expressão "autoridade", pela palavra "comando". 
Justificativa: 
É preciso que fique claro, no texto constitucional, que o Presidente da República é o comandante 
supremo das Forças Armadas, seja em tempos de paz, seja nos de guerra. 
A nossa emenda busca afirmar essa questão na Constituição.  
Parecer:   
   Consideramos que a expressão "autoridade" confere ao Presidente da República o comando 
supremo das Forças Armadas, e está mais de acordo com a tradição constitucional brasileira.  
Assim, ficamos com o texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10990 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) Título VI - Capítulo III  
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Dê-se ao caput do art. 247 a seguinte redação:  
"Art. 247 - As Forças Armadas, subordinadas  
aos poderes constitucionais e sob o comando do  
Presidente da República, destinam-se a assegurar a  
independência e a soberania do país e a sua  
integridade territorial." 
Justificativa: 
As atribuições das Forças Armadas constantes da proposta são, sem sombra de dúvida, das mais 
nobres. O texto do Projeto não abriga a mesma clareza.  
Parecer:   
   A emenda objetiva formular redação nova à destinação das Forças Armadas. Entendemos que o 
conceito de Forças Armadas contido no projeto está perfeito, além de consagrado desde a primeira 
Constituição republicana. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11135 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação aos artigos 246 e 247 e  
suprime o parágrafo único do art. 247.  
Art. 246 - 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.  
Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se a  
assegurar a independência e a soberania do País, a  
integridade do seu território e os poderes  
constitucionais. 
Justificativa: 
A nova redação proposta reflete melhor a tradição histórica brasileira sobre o papel das Forças 
Armadas. A manutenção da ordem interna é tarefa para as Polícias Militar e Civil.  
Parecer:   
   A emenda dá nova redação aos artigos 246 e 247, suprimindo o parágrafo único do art. 247.  
A redação apresentada não atende aos ditames que devam conter na constituição as atribuições das 
Forças Armadas.  
Melhor redação se encontra no anteprojeto. 
   
   EMENDA:12420 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 246 do Projeto de Constituição.  
O art. 246 do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 246 - As Forças Armadas constituídas  
pelo Exército. Marinha e Aeronáutica, são  
instituições nacionais regulares integrantes da  
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estrutura orgânica do Ministério da Defesa e têm  
como seu comandante supremo o Presidente da  
República." 
Justificativa: 
A ideia de se estruturar Exército, Marinha e Aeronáutica dentro de um Ministério da Defesa tem 
defensores nas próprias Forças Armadas que se ressentem de uma organicidade mais profunda e 
eficaz ao desempenho de suas atribuições.  
Os países mais adiantados já implantaram o Ministério da Defesa por concluírem ser imperativo à 
existência de uma logística comum entre as três armas particularmente quando de uma conflagração. 
Por falta de um sistema logístico do seu sistema militar a Argentina sofreu humilhante derrota nas 
Maldivas.  
Parecer:   
   A emenda visa a criação do Ministério da Defesa, integrada pelas Forças Armadas, constituídas 
pelo Exército, Marinha e Aeronáutica.  
Somos pela manutenção do texto inserido no projeto sob exame, razão que nos leva a opinar pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:12448 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 247 do Projeto de Constituição  
Dê-se, ao Art. 247 do Projeto de  
Constituição, esta redação:  
"Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se a  
assegurar a soberania, independência, defesa do  
território nacional e dos poderes constitucionais." 
Justificativa: 
As Forças Armadas devem ter suas atribuições definitivas segundo a sua legítima vocação de 
preservadoras da integridade territorial do País, da sua soberania e independência. 
Até mesmo em nome da maior respeitabilidade da instituição perante à sociedade civil, 
expressivamente majoritária, deve-se criar mecanismos constitucionais que impeçam as deformações 
de que nossa História está repleta de tristes exemplos, bastando assinalar que ao longo da fase 
republicana chegaram a ocorrer 34 intervenções militares no processo político.  
Alceu Amoroso Lima, o maior pensador brasileiro deste século afirmava “não e notar, dentre os 
deveres dos militares, o de dirigir instituições civis”.  
A teimosia com que determinadas correntes, fora e dentro das normas, insistem na manutenção do 
dispositivo constitucional que também confere às Forças Armadas a missão de, também, garantiram 
a lei e a ordem, preceito incorporado ao Art. 247 do Projeto de Constituição objeto da presente 
emenda só concentra justificação no indispensável propósito de sustentar perpétua tutela sobre a 
Nação.  
O Brasil tem hoje 140 milhões de habitantes, cujos anseios de liberdade não podem mais ser 
reprimidos pelos regimes de força que se instalam ciclicamente, a pretexto da manutenção da ordem 
ou da salvaguarda das instituições já mesmo sendo, afinal, finalmente atingidos pelos golpes de 
Estado.  
Impõe-se à futura Constituição, assento no lidar do um novo século, reconstruir a essa Pátria com 
concedidos de (ilegível). Não podemos para no tempo ou regredir ao passado humilhante que nos 
igualava às republiquetas militaristas e policialescas de países de incipiente civilização.  
Parecer:   
   Trata-se de emenda que busca conceitualmente, alterar a destinação das Forças Armadas. 
Iterativamente, temos demonstrado nosso parecer pela manutenção do texto projetado, que  
nos parece mais adequado. Pela rejeição. 
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   EMENDA:12817 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 247  
Dê-se a seguinte redação ao art. 247:  
"Às forças armadas destina-se à defesa da Pátria." 
Justificativa: 
A emenda sugere a supressão das expressões. “e à garantia dos poderes Constitucionais, da lei e da 
ordem” 
De acordo com o atual projeto a manutenção da ordem pública é responsabilidade das polícias 
militares e corpos de bombeiros, por sua vez cabe ao Judiciário a garantia da lei e dos poderes 
Constitucionais, estes através do Supremo Tribunal Federal ou de um Tribunal Constitucional, que 
ainda pode ser criado. A garantia da Constituição, das leis e da ordem cabe aos poderes 
Constituídos, que são o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Desta forma sempre que estes 
poderes não se sentirem em condição de se manter podem convocar as Forças Armadas para 
auxiliar nesta tarefa, embora sempre haverá o perigoso de que façam justamente o contrário e até 
mesmo fora da lei, como historicamente tem acontecido.  
Parecer:   
   Emenda modificativa:  
Ao suprimir o dispositivo como se encontra, não foi determinada a constituição das Forças Armadas, 
que são: Marinha, Exército e Aeronáutica.  
Na forma proposta não tem substância. 
   
   EMENDA:12928 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITITUTIVA  
Excluam-se do projeto de constituição, no  
Título VI, Capítulo III, os artigos 247, § único,  
248 §§ 1o. e 2o., 249, 250, e 251, que dispõem  
sobre as Forças Armadas. 
Justificativa: 
Nossa proposição pela supressão dos dispositivos enumerados acima, deve-se pela apresentação de 
definição das Forças Armadas, contida em proposta de nossa autoria, que deixamos inclusa no Art. 
246, e mais três parágrafos.  
Parecer:   
   As alterações propostas pela emenda visam à consectária modificação sugerida pelo Constituinte 
Autor ao artigo 246 do projeto.  
Tendo em vista que nos manifestamos contrariamente à emenda que altera o artigo 246, ipso facto, 
manifestamo-nos igualmente contrários à presente emenda. Pela rejeição, portanto. 
   
   EMENDA:12931 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 89  

 

Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO VI - CAPÍTULO III  
DAS FORÇAS ARMADAS  
Art. 246 - 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, e  
garantia dos poderes constitucionais.  
§ 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 o militar a ordem emanada do  
Presidente da República ou de Ministro de Estado,  
ou fazer pronunciamento público sobre a vida  
política e as instituições do País. 
Justificativa: 
Ao propormos alteração do capítulo III do Título VI do Projeto de Constituição, estamos procurando 
romper com uma péssima tradição inaugurada na Constituição de 1891, que consistem na “tutela” 
exercida pelas Forças Armadas, sobre as instituições públicas, como se essas fossem uma espécie 
de Poder moderador. Apesar de parecer antijurídica a definição de que as Forças Armadas são 
incumbidas da defesa da Nação contra o inimigo externo, representa princípio da melhor tradição 
democrática. Ressalta-se ainda, a sanção das rígidas normas de hierarquias e disciplinas que devem 
prevalecer nas corporações militares, além de considerar crime e desobediência, pelo militar, de 
ordem do Presidente da República ou de Ministro de Estado, além de pronunciamentos públicos 
sobre a vida política e as instituições do País.  
Parecer:   
   É matéria a ser instituída em Lei Complementar. 
   
   EMENDA:13102 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Modifica-se o art. 247.  
Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se à  
integridade territorial da Pátria e à defesa dos  
poderes constitucionais. 
Justificativa: 
A definição clara, da destinação das Forças Armadas tem o objetivo de corrigir distorções que 
ocorrem atualmente, advindas do longo e irregular período em que assumiram, funções totalmente 
alheias ao verdadeiro papel que deveriam exercer.  
No mais, sentimos a necessidade de recuperar o prestígio de nossas caras instituições, abalado de 
um modo geral, pelas intervenções indevidas e pelos erros cometidos.  
A convivência democrática prevê a harmonia entre os Três Poderes da República e qualquer 
tentativa, para se estabelecer a tutela da sociedade por qualquer seguimento, ferirá essa convivência, 
estabelecendo-se o desequilíbrio e a instabilidade das próprias instituições democráticas.  
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Parecer:   
   A emenda modificativa pretende alterar a destinação das Forças Armadas.  
Na forma como se encontra no anteprojeto está mais clara e abrangente. 
   
   EMENDA:13279 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o artigo 249 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Nenhuma lesão ao direito individual deve ser subtraída da apreciação judicial.  
Trata-se de uma tradicional garantia constitucional.  
Não se justifica a exclusão das punições disciplinares do crivo judicial, anjo quanto ao mérito, mas 
quanto a seus aspectos formais.  
A exclusão do dispositivo decorre do princípio geral já acolhido no texto do Projeto.  
Não há porque temer o pronunciamento soberano e isento do Poder Judiciário.  
Parecer:   
   A emenda supressiva quer retirar do anteprojeto o art. 249, onde não se admite o emprego do 
habeas corpus. Dentro da esfera militar, se permitido fosse o seu uso, seria o caos administrativo, 
abalando os alicerces da hierarquia e da disciplina. 
   
   EMENDA:13536 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Desloque-se o art. 249 do Projeto para  
inseri-lo como parágrafo único do art. 33. 
Justificativa: 
A Emenda visa à melhor sistematização de toda a matéria atinente ao Habeas Corpus.  
Parecer:   
   A emenda modificativa propõe se desloca o conteúdo do art. 249 para o art. 33 do anteprojeto.  
Sendo matéria exclusiva das Forças Armadas, entendemos estar certa na forma como se encontra. 
   
   EMENDA:15266 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o capítulo III - DAS FORÇAS  
ARMADAS, do Título VI - DA DEFESA DO ESTADO E DAS  
INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS, acrescentando-se um  
novo capítulo correlacionado.  
CAPÍTULO III  
DAS FORÇAS ARMADAS  
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Art. 246 - AS FFAA, constituídas pela Marinha  
de Guerra, Exército e Aeronáutica Militar, são  
instituições nacionais permanentes, subordinadas  
diretamente ao Ministério da Defesa, sob o comando  
supremo do Presidente da República. Cada uma das  
Forças será comandada por Oficial General em  
serviço ativo, da livre escolha do Presidente da  
República, que será o Comandante Geral da Força e  
o único com o posto mais elevado - Almirante de  
Esquadra, General de Exército ou Tenente Brigadeiro.  
Parágrafo Único - Todos os Oficiais-Generais  
que antecediam no respectivo quadro,  
hierarquicamente ou por antiguidade no posto, o  
Comandante Geral da Força nomeado pelo Presidente  
da República, serão automaticamente transferidos  
para a reserva quando do ato da nomeação.  
Art. 247 - Destinam-se as FFAA à defesa externa do País.  
Art. 248 - AS FFAA, em tempo de paz, terão o  
total dos seus efetivos limitados a 0,1% (um  
décimo por cento) da população do País, e os seus  
gastos totais não poderão ser superiores a 5%  
(cinco por cento) do orçamento da União  
Art. 249 - O serviço militar é obrigatório  
para todos os brasileiros, exceto para as mulheres  
que ficam isentas em tempo de paz.  
Parágrafo Único - A lei regulará as  
alternativas para prestação do serviço militar  
para os que se negarem a prestá-lo por motivos  
decorrentes de convicção religiosa.  
CAPÍTILO IV  
DOS MILITARES  
Art. 250 - As patentes, com as vantagens,  
prerrogativas e deveres a elas inerentes, são  
garantidas em toda a sua plenitude aos oficiais  
das FFAA.  
§ 1o. - O oficial das FFAA somente perderá o  
posto e a patente, bem como a praça com  
estabilidade só poderá ser expulsa ou excluída,  
por decisão de Tribunal Militar de caráter  
permanente em tempo de paz, ou Tribunal Especial  
em tempo de guerra, como pena acessória de  
sentença condenatória transitada em julgado,  
restritiva da liberdade por mais de dois anos,  
assegurado o direito de recurso até ao Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 2o. - A perda do posto e da patente por  
parte do oficial das FFAA, e a expulsão ou  
exclusão do serviço ativo da praça com  
estabilidade, não implicarão na perda dos  
proventos que o oficial ou praça já perceba ou  
faça jus.  
§ 3o. - Aos militares são assegurados todos  
os direitos individuais estabelecidos no Art.,  
exceto quando fardados ou em solenidades militares  
que não poderão, por atos ou palavras, imiscuir-se  
em assuntos ou atividades estranhas às FFAA.  
§ 4o. - O militar quando oficial ou praça com  
estabilidade, somente poderá, administrativamente,  
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ser transferido ex-offício para a inatividade, por  
ter atingido a idade limite para permanência em  
serviço ativo ou por incapacidade física  
definitiva.  
§ 5o. - Das punições disciplinares dos  
militares, caberá recurso ao Poder Judiciário,  
esgotada a esfera administrativa.  
Art. 251 - Em todos os postos ou graduações,  
as promoções dos militares deverão obedecer ao  
princípio da antiguidade, para preenchimento de,  
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas  
existentes.  
§ 1o. - As promoções a ou de Oficial General  
serão de livre escolha do Presidente da República,  
ressalvadas as vagas que forem preenchidas pelo  
princípio de antiguidade.  
§ 2o. - Os cursos exigidos para a consecução  
da habilitação necessária ao exercício de qualquer  
posto ou graduação serão, todos os níveis,  
compulsórios, respeitadas a hierarquia e a  
antiguidade.  
Art. 252 - O afastamento temporário do  
militar e a consequente agregação serão regulados por Lei. 
Justificativa: 
O período de transição do autoritarismo para a democracia ora em curso e a consolidação do regime 
democrático, pressupõe que medidas sejam tomadas para neutralizar os fatores as têm conduzido as 
FFAA ao papel de árbitro de crise e à tutela da sociedade civil.  
Esse objetivo somente será alcançado quando todos os segmentos sociais, particularmente o dos 
militares, se compenetrarem de que os conflitos ocorrentes no processo político deverão ser 
resolvidos, exclusivamente, através de recursos oferecidos pelas franquias democráticos e o 
ordenamento jurídico, sem interferências estranhas e indesejáveis no cenário político.  
A busca de soluções escudadas na instrumentação das Forças Armadas não tem apresentado 
resultados válidos e permanentes ao revés, em focos de exacerbação, geradores de novas crises, 
comprometendo as instituições militares com interesse de minorias a desgrudando-as de suas 
nobilitantes missões constitucionais.  
O afastamento das FFAA do Processo político interno exigirá a reformulação de toda a legislação 
militar, a partir da própria Constituição Federal, por forma de assegurar aos militares o direito de, 
como cidadão, participarem da vida política do País e, por consequência, as Forças Armadas virem a 
ser constituídas de militares que reflitam todas as correntes de pensamento da sociedade civil. De 
outro lado há que se proceder a uma revisão do papel das Forças Armadas na vida nacional, com 
vistas, se não inviabilizar pelo menos a dificultar uma intervenção.  
Não julgamos que somente com a mudança das atribuições das FFAA, ou com o aumento das 
limitações desta ou daquelas organizações, podemos impedir um golpe militar. Nosso objetivo é 
dificultá-lo, na medida que colocamos a ilegalidade a interferência das Forças Armadas nas 
atividades inerentes à sociedade, reduzimos sua capacidade de repressão e, ao mesmo tempo, 
libertamos o militar do medo e da opressão, abrindo lhe uma trilha para o exercício de sua profissão 
com dignidade e independência. Entendemos, finalmente, que as FFAA voltadas exclusivamente para 
a defesa externa, deixarão de ser tropa de ocupação do País. E poderão tornar-se mais operacionais 
a despeito de redução de seus efetivos, em vista de não mais terem a seu campo a manutenção da 
ordem interna, ao mesmo tempo nos permitirá uma redução dos gastos públicos e ou uma melhoria 
do padrão de vida dos militares.  
A consolidação mesma do regime democrático está, de fato, na dependência do fortalecimento da 
Federação – desconcentração do poder e descentralização administrativa – e da organização da 
sociedade civil.  
Finalmente há que se justificar a necessidade de se introduzir na Constituição, matéria que 
normalmente, seria objeto de Legislação Ordinária. Como muito bem afirmou o Prof. Fausto Castilho, 
da Unicamp (JB de 12.04.87): “A penetração do militarismo nos diversos aparelhos do estado 
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brasileiro foi implantado de forma única, não existindo no mundo caso similar. Por isso mesmo o 
processo de desmilitarização também deve ser de forma única.  
Parecer:   
   A proposta pretende inserir no texto constitucional a figura do Ministério da Defesa, a qual já foi 
registrado por todos as comissões por onde transitou o projeto constitucional.  
Mantemos o ponto de vista do relator, contra a criação desse Ministério. 
   
   EMENDA:15636 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 246:  
"Art. 246 - As forças Armadas, dependentes do  
Ministério da Defesa, são encarregadas da Defesa  
Nacional e integradas pela Marinha, Exército e  
Aeronáutica.  
Parágrafo único - O Ministério da Defesa  
exercerá o controle das Forças Armadas, na forma  
que determinar a lei." 
Justificativa: 
Aa Forças Armadas devem dedicar-se exclusivamente à segurança externa, para onde deve dirigir 
todos seus meios tecnológicos, orçamentários e de efetivos profissionalizados. A emenda visa dotas 
as forças armadas brasileiras de meios compatíveis com as atuais necessidades tecnológicas, o 
quem em nosso entender será possível com a dispersão de recursos que ocorrerá caso venham a ser 
responsabilizadas também pela ordem e segurança internas.  
Parecer:   
   A proposta visa criar o Ministério de Defesa.  
É matéria já tratada e somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:15659 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação art. 247:  
"Art. 247 - As Forças Armadas, essenciais à  
execução da Segurança Nacional, destina-se  
exclusivamente a defesa e garantia da política e  
segurança externa.  
§ 1o. - Compete ao Presidente da República,  
ao Presidente do Senado federal, ao Presidente da  
Câmara dos Deputados, ao Presidente do Supremo  
Tribunal Federal e ao Ministro da Defesa, sob a  
presidência do primeiro, a direção da política e  
segurança externa.  
§ 2o. - Compete ao Presidente da República,  
assessorado pelo Ministro da Defesa, a escolha dos  
Comandantes-Chefes das Forças Armadas. 
Justificativa: 
As Forças Armadas devem dedicar-se exclusivamente à segurança externa, para onde devem ser 
dirigidos todos seus meios tecnológicos, orçamentários e de efetivos profissionalizados. A emenda 
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visa dotar as forças armadas brasileiras de meios compatíveis com as atuais necessidades 
tecnológicas, o que, em nosso entender será impossível com a dispersão de recursos que ocorrerá 
caso venham a ser responsabilizadas também pela ordem e segurança internas.  
Parecer:   
   Propositalmente prejudicada pela emenda 1p18636-3 do constituinte Sen. Mário Maia. 
   
   EMENDA:15790 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 247  
O art. 247 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa militar da Pátria contra a agressão externa  
e a assegurar a integridade do Território Nacional".  
Parágrafo único - A segurança pública é de  
responsabilidade dos órgãos policiais competentes  
sendo vedado às Forças Armadas desempenhar funções  
de polícia." 
Justificativa: 
A redefinição do papel constitucional das Forças Armadas é de fundamental importância para a 
construção e consolidação do regime democrático em nosso País. A história republicana brasileira 
tem sido marcada pela intervenção militar na vida política. Para evitar que isso continue a se repetir é 
preciso limitar o papel constitucional das Forças Armadas à defesa da Pátria contra as agressões 
externas, vedando-lhes o direito de intervir na vida política e de exercer o papel de polícia.  
Parecer:   
   Entendemos ser a redação do anteprojeto mais abrangente. 
   
   EMENDA:16272 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- o artigo 247 do Projeto de Constituição  
deve ter a seguinte redação abaixo, com a  
supressão do seu parágrafo único.  
Art. 247 - 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. 
Justificativa: 
As forças armadas devem estar necessariamente submetidas à sociedade, e consequentemente ao 
poder civil. A emenda proposta reproduz integralmente o artigo 414 da Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais.  
A omissão do parágrafo único impõe-se pelo fato de que, sendo o Presidente da República o 
Comandante Supremo das Forças Armadas, não pode ter este comando limitado tão somente à 
direção da política de Guerra, pois, como lembrava CLAUSCHEWITZ, este “é um assunto tão sério 
que não pode ser deixada na mão de generais”.  
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Parecer:   
   A proposta do anteprojeto é mais abrangente. 
   
   EMENDA:16278 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- suprimir o artigo 249 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido consagra uma violenta agressão aos direitos fundamentais da pessoa 
humana, e por isso deve ser suprimido.  
Parecer:   
   O disposto no artigo do anteprojeto é válido. Não cabe sua supressão em nome dos direitos 
fundamentais da pessoa humana" 
   
   EMENDA:16811 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 247  
EMENDA  
O art. 247 do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa militar da Pátria contra a agressão externa  
e a assegurar a integridade do Território Nacional.  
Parágrafo Único - A segurança pública é de  
responsabilidade dos órgãos policiais competentes,  
sendo vedado ás Forças Armadas desempenhar funções  
de polícia." 
Justificativa: 
A redefinição do papel das Forças Armadas em nosso País é um imperativo para a consolidação de 
um regime efetivamente democrático, livre da tutela militar que sempre houve desde o início da 
República. As Forças Armadas não podem ser encaradas com um Poder a parte ou algo acima dos 
Poderes precisam ser encaradas com um instrumento da Nação para garantir a integridade do seu 
Território e defende-la da agressão externa, mas sempre subordinadas ao Poder Civil, emanado do 
povo.  
Parecer:   
   A Emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. 
   
   EMENDA:18333 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 246  
Artigo 246 - As Forças Armadas, subordinadas  
ao EMFA, Estado Maior das Forças Armadas, e  
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. 
Justificativa: 
Não há razão para se preservar um número tão grande de ministros militares.  
Somente nos países subdesenvolvidos, submetidos às ditaduras militares, é que a presença de 
ministérios militares se faz acentuada.  
O ideal seria a criação do Ministério da Defesa, para que as nossas Forças Armadas fossem 
valorizadas e devidamente posicionadas. 
O EMFA, Estado Maior das Forças Armadas, transformando-se em ministério único, englobando as 
três forças, já significará algum avanço.  
Por último, as Forças Armadas devem ser submetidas ao Comando Supremo do Presidente da 
República, tradição quebrada pela Constituição do regime autoritário.  
A existência de muitos Ministros Militares envolve as Forças Armadas em questões políticas diversas 
da sua destinação, pela ação dos próprios Ministros, distanciando-as da necessária 
profissionalização.  
Parecer:   
   A emenda é modificativa ao art. 246 e pretende subordinar ao EMFA as três armas.  
Não há razão para se alterar o artigo do anteprojeto. 
   
   EMENDA:18335 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 247  
Art. 247 - 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. 
Justificativa: 
Não se pode mais abrigar no texto constitucional a possibilidade dos excessos conhecidos, que têm a 
sua origem nos quartéis, conforme comprova a história do Brasil.  
As Forças Armadas devem-se submeter aos poderes constitucionais e não ter poderes para, a seu 
talante, preservá-los. 
A iniciativa deve partir dos Poderes Constitucionais e não das Forças Armadas. 
A inversão é um atentado à Democracia.  
A manutenção da Lei, nos Países Civilizados, não cabe às Forças Armadas, por tratar-se de grande 
atrofia e desvio.  
Parecer:   
   A emenda propõe modificar o capítulo do art. 297.  
Nada encontramos na sua redação que melhorasse a forma como se encontra no anteprojeto. 
   
   EMENDA:18339 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: artigo 249  
Seja suprimido o artigo 249, que veda o  
direito de "Habeas Corpus" em relação a punições  
disciplinares. 
Justificativa: 
A alínea “b”, do Inciso XV, do Artigo 12, diz,: 
“b) A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão de direito”.  
O Inciso II, do Artigo 33, diz: 
II – nas transgressões disciplinares sem os pressupostos legais da apuração ou punição.” 
Todos sabemos que o Poder Judiciário tem apreciado os pedidos de “Habeas Corpus” relativos às 
prisões disciplinares, sendo, hoje, jurisprudência firmada, não obstante a vedação legal.  
Conforme se verifica, a supressão pretendida compatibiliza o texto, proporcionando a todos os 
cidadãos, com ou sem farda, a possibilidade de recorrer ao judiciário, quando, de forma abusiva, 
ilegal ou arbitrária, entender ter havido a privação da sua liberdade individual, além de prevenir 
futuros conflitos entre poderes.  
Parecer:   
   A emenda propõe seja suprimido o art. 249.  
Suprimido esse artigo, suprime-se também, a hierarquia e a disciplina no seio das Forças Armadas, o 
que não é conveniente. 
   
   EMENDA:18878 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 247 a seguinte redação:  
Art. 247 - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da pátria contra agressões externas à  
soberania nacional, submissas aos poderes  
constituídos. 
Justificativa: 
É preciso que fique claro, no texto constitucional, as funções precípuas das Forças Armadas, que 
dizem respeito à defesa do país, do nosso território e da nossa soberania contra possíveis agressões 
externas.  
Ao mesmo tempo, é necessário que a Constituição afirme serem, as Forças Armadas, subordinadas 
aos poderes constitucionais.  
Por fim, o texto não pode contar nenhum dispositivo que possibilite, sob quaisquer argumentos, a 
intervenção das Forças Armadas nos assuntos internos do país, para que não tenhamos, no futuro, a 
repetição dos fatos lamentáveis ligados a esse tipo de intervenção.  
Parecer:   
   A emenda propõe modificar art. 247, dando-lhe nova redação.  
Somos pela manutenção do artigo na forma como se encontra no anteprojeto, por ser mais 
abrangente e claro nas suas definições.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19061 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo III do, Título VI:  
"Art. As Forças Armadas, constituídas pela  
Marinha de Guerra, Exército e Aeronáutica Militar,  
são instituições nacionais permanentes,  
subordinadas diretamente ao Ministério da Defesa,  
sob o comando supremo do Presidente da República,  
que será o Comandante Geral da Força e o único com  
o posto mais elevado - Almirante de Esquadra,  
General de Exército ou Tenente-Brigadeiro.  
Parágrafo único - Todos os oficiais generais  
que hierarquicamente, ou por antiguidade no posto,  
antecediam no respectivo quadro o Comandante Geral  
da Força nomeado pelo Presidente da República,  
serão automaticamente transferidos para a reserva  
quanto do ato da nomeação.  
Art. As Forças Armadas destinam-se à defesa  
externa do País.  
Art. As Forças Armadas, em tempo de paz,  
terão o total de seus efetivos limitados a um  
décimo do total da população do País e seus  
gastos totais não poderão ser superiores a cinco  
por cento do Orçamento da União." 
Justificativa: 
Não fosse a circunstância de estarmos passando de um regime autoritário para o democrático, por 
via pacífica e por meio da persuasão aceita pelo alto espirito público de eminentes integrantes das 
forças armadas que, em tempo, compreenderam a conveniência de chamar a razão os companheiros 
de farda que não viam as modificações do mundo contemporâneo, não fosse esta circunstância, 
repita-se, a Constituição brasileira poderia ser como das mais democráticas nações europeias como 
a França, Alemanha ou Itália, os países Nórdicos e mesmo como dos Estados Unidos, onde nem é 
preciso mencionar senão que as Forças Armadas são Comandadas pelo Presidente da República e 
quando muito, que elas são destinadas a defesa externa do país.  
O período de transição do autoritarismo para a democracia ora em curso e a consolidação do regime 
democrático, pressupõe que medidas sejam tomadas para neutralizar os fatores as têm conduzido as 
Forças Armadas ao papel de árbitro de crise e à tutela da sociedade civil.  
Esse objetivo somente será alcançado quando todos os segmentos sociais, particularmente o dos 
militares, se compenetrarem de que os conflitos ocorrentes no processo político deverão ser 
resolvidos, exclusivamente, através de recursos oferecidos pelas franquias democráticos e o 
ordenamento jurídico, sem interferências estranhas e indesejáveis no cenário político.  
A busca de soluções escudadas na instrumentação das Forças Armadas não tem apresentado 
resultados válidos e permanentes ao revés, em focos de exacerbação, geradores de novas crises, 
comprometendo as instituições militares com interesse de minorias a desgrudando-as de suas 
nobilitantes missões constitucionais.  
O afastamento das Forças Armadas do Processo político interno exigirá a reformulação de toda a 
legislação militar, a partir da própria Constituição Federal, por forma de assegurar aos militares o 
direito de, como cidadão, participarem da vida política do País e, por consequência, as Forças 
Armadas virem a ser constituídas de militares que reflitam todas as correntes de pensamento da 
sociedade civil. De outro lado há que se proceder a uma revisão do papel das Forças Armadas na 
vida nacional, com vistas, se não inviabilizar pelo menos a dificultar uma intervenção.  
Não julgamos que somente com a mudança das atribuições das Forças Armadas, ou com o aumento 
das limitações desta ou daquelas organizações, podemos impedir um golpe militar. Nosso objetivo é 
dificultá-lo, na medida que colocamos a ilegalidade a interferência das Forças Armadas nas 
atividades inerentes à sociedade, reduzimos sua capacidade de repressão e, ao mesmo tempo, 
libertamos o militar do medo e da opressão, abrindo lhe uma trilha para o exercício de sua profissão 
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com dignidade e independência. Entendemos, finalmente, que as Forças Armadas voltadas 
exclusivamente para a defesa externa, deixarão de ser tropa de ocupação do País. E poderão tornar-
se mais operacionais a despeito de redução de seus efetivos, em vista de não mais terem a seu 
campo a manutenção da ordem interna, ao mesmo tempo nos permitirá uma redução dos gastos 
públicos e ou uma melhoria do padrão de vida dos militares.  
A consolidação mesma do regime democrático está, de fato, na dependência do fortalecimento da 
Federação – desconcentração do poder e descentralização administrativa – e da organização da 
sociedade civil.  
Finalmente há que se justificar a necessidade de se introduzir na Constituição, matéria que 
normalmente, seria objeto de Legislação Ordinária. Como muito bem afirmou o Prof. Fausto Castilho, 
da Unicamp (JB de 12/04/87): “A penetração do militarismo nos diversos aparelhos do estado 
brasileiro foi implantado de forma única, não existindo no mundo caso similar. Por isso mesmo o 
processo de desmilitarização também deve ser de forma única.  
Parecer:   
   A emenda visa a criação do Ministério das Forças Armadas, além de definir sua destinação. Os 
argumentos expendidos na justificação não nos convencem. A hipertrofia do Poder Militar em um só 
ministério, sob o comando de apenas um homem não é recomendável. Somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:19280 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do artigo 247, a seguinte redação:  
"As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A singela definição proposta pela emenda, versando sobre a destinação das Forças Armadas não 
nos parece oportuna. O texto do projeto sob exame é mais convincente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19306 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 247  
O Art. 247 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 247 - As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são  
instituições nacionais, subordinadas diretamente  
ao Ministério da Defesa, sob o comando supremo do  
Presidente da República, e destinam-se  
exclusivamente à defesa militar do País contra a  
agressão externa. 
Justificativa: 
A redefinição do papel constitucional das Forças Armadas é de fundamental importância para a 
construção e consolidação do regime democrático em nosso País. A história republicana brasileira 
tem sido marcada pela intervenção militar na vida política. Para evitar que isso continue a se repetir é 
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preciso limitar o papel constitucional das Forças Armadas à defesa da Pátria contra as agressões 
externas.  
Parecer:   
   A emenda visa a fusão das Forças Armadas, integradas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, 
subordinadas ao Ministério da Defesa. Em emendas de idêntico teor já nos manifestamos  
contrariamente, razão pela qual, igualmente, opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:19613 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva/Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 247  
Modifique-se e adite-se ao Projeto:  
a) Art. 247 passa a ter a seguinte redação:  
"As Forças Armadas destinam-se à defesa da  
Pátria e à garantia da ordem constitucional".  
Parágrafo 1o. - Para intervir em conflitos  
externos ou nas questões que versem sobre a ordem  
constitucional, torna-se necessário que, por  
iniciativa do Presidente da República, obtenha  
aprovação de dois terços do Congresso Nacional".  
Parágrafo 2o. - Constitui crime inafiançável  
atos de grupos armados civis e militares contra o  
Estado Democrático.  
Parágrafo 3o. - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política de guerra e a  
escolha dos comandantes-chefes. 
Justificativa: 
Sem dúvida as Forças Armadas constituem a espinha dorsal da nacionalidade. No contexto de um 
Estado Democrático consolidado ou em fase de consolidação devem manter uma relação vinculatória 
com a ordem civil – cuja grande expressão se situa no Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A emenda intenta modificar a redação do art. 247 do projeto que dispõe sobre a destinação das 
Forças Armadas. Optamos pelo texto do projeto, que nos parece mais abrangente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20318 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 247  
Art. 247 - 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. 
Justificativa: 
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É importante reverter o quadro perverso no Campo e na Cidade que haja uma ampla Reforma 
Agrária, Agrícola e Agronômica. 
Definitivamente a Constituinte se colocará entre o moderno, transformador, de acordo com a maioria 
da população brasileira, e os retrógados, conservadores, privilegiados e minoritários. 
Quanto a Reforma Agrária a situação é trágica, Países Capitalistas, desenvolvidos a concentração da 
terra tem um padrão médio em sociedades miseráveis como índia a Paquistão ela é muito forte e no 
Brasil é considerada absoluta. 
O Capitalismo selvagem praticado no País, nos deixa num primitivismo agrário, onde 0,9% das 
propriedades rurais (47.800 grandes propriedades) soma 31% da área agricultável. 
Por outro lado, 88,6% das pequenas propriedades (quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil e 
oitocentos proprietários), somam apenas 13,9% da área agricultável. Por isso, esse antigo e grave 
problema nacional precisa ser atacado. 
Deve a Reforma Agrária buscar resultados políticos (paz social) sociais (dignificar a vida no campo), 
econômicos (possibilitando o ingresso no mercado interno de milhões de brasileiros e a distribuição 
da renda). 
Reforma Agrícola: mais do que nunca precisamos definir a agricultura como função social. 
A Agricultura precisa ter função social, transformando-se em fim e não meio. 
Agricultura fim significa abastecer de alimentos o mercado interno, diminuir as distâncias das regiões, 
fixar dignamente o homem no campo e exportar os excedentes. 
Precisamos da Reforma Agronômica para desenvolver, tecnologia apropriada a uma realidade, 
respeitando o zoneamento agrícola e o manejo integrado dos solos e das águas. 
Acresce-se, ainda, que o Brasil precisa urgentemente de um Plano Agrícola do Médio e Longo Prazo, 
para possibilitar o planejamento, a organização e a segurança no meio rural.  
Parecer:   
   O texto do Projeto é mais amplo e preciso, definindo melhor o papel das Forças Armadas, conforme 
a tradição constitucional brasileira.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:20464 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 246 pelo seguinte:  
Art. 246 - As forças Armadas, constituídas  
pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, são  
instituições permanentes dedicadas à defesa da  
Pátria e da soberania nacional, para garantia das  
instituições e do regime democrático. Baseadas nos  
princípios da hierarquia e da ordem, estarão sob o  
comando supremo do Presidente da República, que  
será responsável por seu emprego, em caso de  
guerra ou na defesa das instituições civis. 
Justificativa: 
A emenda sintetiza, num só dispositivo, o papel constitucional das Forças Armadas, segundo a 
tradição histórica e jurídica do País.  
Parecer:   
   O texto do projeto é mais claro e abrangente.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:20528 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo III do Título VI  
Das Forças Armadas  
Substitua-se o texto constante do capítulo  
III do título VI do Projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela  
seguinte redação:  
Título VI  
Capítulo III  
Das Forças Armadas  
Art. 106. - 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.  
§ 1o. - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da Pátria e à garantia dos poderes  
constitucionais, da lei e da ordem.  
§ 2o. - Cabe ao Presidente da República a  
direção da política de guerra e a escolha dos  
Comandantes-Chefes.  
Art. 107 - O serviço Militar é obrigatório  
nos termos da lei, sendo a carreira militar  
privativa de brasileiros natos.  
§ 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 atividade de  
caráter essencialmente militar.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir.  
§ 3o. - Não caberá "habeas corpus" em relação  
a punições disciplinares de militares.  
§ 4o. - Os militares, enquanto em efetivo  
serviço, não poderão estar filiados a partidos  
políticos, bem como aceitar cargo público  
permanente. A aceitação de cargo público civil  
temporário suspenderá, pelo período em que este  
foi exercido, o seu tempo de serviço, vedando  
eventual promoção. Após dois anos de afastamento,  
contínuos ou não, serão transferidos para a  
reserva ou reformados. 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeiçoes surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria prima ideológica.  
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No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados.  
Parecer:   
   Pelos mesmos motivos que rejeitamos a proposta 1p20527/1 somos, contrários a presente 
Emenda.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:20786 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, no Capítulo III (das  
Forças Armadas), do Título VI (Da Defesa do Estado  
e das Instituições Democráticas), os seguintes  
dispositivos:  
"Art. - As Forças Armadas destinam-se à  
defesa da pátria conta a agressão externa e a  
assegurar a integridade do território nacional.  
Art. - As Forças Armadas não poderão intervir  
na vida política do país." 
Justificativa: 
A função constitucional das Forças Armadas, em regimes democráticos, deve ser a defesa da Pátria 
contra a agressão externa. Nesse sentido, precisam ser rigorosamente apartidárias e suas atividades 
estritamente profissionais. As Forças Armadas não podem praticar ações tendentes e contestar, 
afrontar ou desestabilizar governos constitucionais, nem intervir nas greves e movimentos populares 
de cunho democrático.  
AUTOR: ANTONIO EDUARDO OLIVEIRA BARROS E OUTROS (31.885 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  
- UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES – UNE 
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES – CONAM 
- UNIÃO DA JUVENTUDE SOCIALISTA – UJS 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR N° PE 00117-9, de 1987 
“Dispõe sobre as Forças Armadas” 
Entidades Responsáveis.  
- União Nacional dos Estudantes (UNE) 
- União da Juventude Socialista (UJS) 
- Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM) 
- Instituto da Cultura Operária e Popular (ICOP) 
- União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) 
Relator: Constituinte Bernardo Cabral 
Subscrita por 31.885 eleitores e apresentada pelas entidades acima mencionadas, a presente 
emenda visa a modificar disposições do Projeto de Constituição referentes às atribuições das Forças 
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Armadas (art. 247), estabelecendo que se destinam à defesa militar da pátria contra agressões 
externas e a assegurar a integridade de território nacional, sendo-lhes vedado intervir na vida política 
do País.  
Como, nesta fase de trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa em exame, segundo informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° 
00117-9, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o capítulo III - das Forças Armadas.  
Na forma como se encontra no anteprojeto é mais abrangente, precisa e clara.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21045 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA - art. 192, CAPÍTULO: "DAS FORÇAS ARMADAS"  
Dê-se ao art. 192, e segs parágrafos, do  
SUBSTITUTIVO DO ILUSTRE RELATOR, a redação seguinte:  
"Art. 192 - 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 e dentro dos limites da lei.  
§ 1o.- As Forças Armadas destinam-se à defesa  
e à Pátria e à garantia dos poderes  
constitucionais, da lei e da ordem.  
§ 2o. - Lei Complementar, de iniciativa do  
Poder Executivo, estabelecerá as normas gerais a  
serem adotadas na organização, no preparo e no  
emprego das Forças Armadas.  
§ 3o. - Não caberá "habeas corpus" em  
relação a punições disciplinares militares. 
Justificativa: 
É conveniente frisar que a Subcomissão de Defesa do estado, da Sociedade e de sua Segurança 
(“b”, IV), a Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, e, ainda, 
Relatório fundamentado concluído por anteprojeto na Comissão de Sistematização, pelo Relator 
ilustre Constituinte Bernardo Cabral (art. 19 RI), aprovou o texto acima transcrito.  
Sucede, que no SUBSTITUTIVO do Relator a redação original da Assembleia Nacional Constituinte 
foi alterada, portanto, deve ser corrigida para voltar ao status quo.  
Ora, é uma das mais arraigadas tradições do Direito Constitucional brasileiro a dupla missão das 
Forças Armadas contra o inimigo externo que ameace a soberania nacional ou a integridade de seu 
território, e contra aqueles que, no interior do País, perturbem gravemente a ordem ou afrontem os 
poderes constitucionais E O IMPERIO DA LEI. 
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É oportuno transcrever SEABRA FAGUNDES, em seu livro: “AS FORÇAS ARMADAS NA 
CONSTITUIÇÃO”. Verbis: “As FORÇAS ARMADAS CONSTITUEM, EM TODOS OS ESTADOS. O 
ELEMENTO FUNDAMENTAL DA ORGANIZACÃO COERCITIVA A SERVIÇO DO DIREITO”.  
Nelas, na eficiência de sua estrutura, na respeitabilidade que as envolva, repousa a paz social, pela 
afirmação da ordem, na órbita interna e do prestígio nacional, na sociedade das nações. São, 
portanto, os garantem materiais da subsistência do Estado e da perfeita realização dos seus fins. É, 
em função do seu poderio, que se afirmam, nos momentos críticos da vida internacional, o prestígio 
do Estado e a sua própria soberania.  
Data vênia, as Forças Armadas em graves momentos da vida nacional, tem evitado o caos político e 
social e até mesmo a desintegração do País.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, de certa forma acha-se acolhido no novo Substitutivo apresentado por este 
Relator.  
A proposição deve ser considerada aprovada na forma do Substitutivo em questão. 
   
   EMENDA:21365 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o "Caput" do Artigo 192  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 192 - As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,  
são instituições permanentes e regulares,  
organizadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente  
da República, e destinam-se à defesa da soberania  
do Território Nacional, à garantia dos poderes  
constitucionais, e por iniciativa expressa destes,  
da ordem constitucional. 
Justificativa: 
A troca da expressão “Pátria” por “Soberania do Território Nacional” é proposta porque entendemos 
que o primeiro termo é mais amplo e também inclui os poderes constitucionais.  
Parecer:   
   A redação sugerida pela Emenda não aperfeiçoa o texto, ao restringir às Forças Armadas a defesa 
da soberania do Território Nacional.  
A expressão "defesa da Pátria", parece-nos mais apropriada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21629 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no capítulo II - Das Forças  
Armadas, do Título VI o seguinte artigo:  
Art. - A participação das Forças Armadas em  
qualquer operação internacional, isoladamente, em  
conjunto com forças de outros países ou integrando  
força multinacional será precedida de autorização  
legislativa. 
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Justificativa: 
Atravessa o mundo uma fase de extrema turbulência no que tange ao relacionamento entre os 
Governos. O choque de interesses, o conflito ideológico, a crescente interdependência entre as 
diversas economias mundiais geram um clima de permanente tensão, que, não raro, acaba por 
redundar em luta armada.  
Contam-se às centenas as regiões do globo que apresentam, seja um declarado estado de 
beligerância, seja um grave risco de sua eclosão a qualquer momento.  
É comum procurarem as potencias que têm interesses mediatos na área intercederem junto as partes 
com o objetivo de pôr termo as hostilidades. Isto implica, não raro, no envio de tropas ou contingentes 
capazes de, pelo menos, estabelecer um cordão de isolamento entre os contendores.  
Ninguém ignora que o engajamento do País numa complexa operação militar envolve delicados 
problemas, tanto do ponto de vista do relacionamento externo, quanto da repercussão interna. Não se 
pode, por conseguinte, admitir seja o Congresso Nacional mantido à margem de tão fundamental 
decisão.  
Parecer:   
   A proposta formulada conflita com a atribuição do Presidente da República como Chefe Supremo 
das Forças Armadas.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:21874 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 192  
O art. 192 do substitutivo, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 192: As Forças Armadas constituídas, na  
forma da lei, 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, são essenciais  
à execução da política de segurança nacional e se  
destinam à defesa da Pátria e à garantia dos  
poderes constituídos, da lei e da ordem. 
Justificativa: 
É da tradição do nosso direito constitucional definir o papel das Forças Armadas.  
A redação proposta atende melhor à tal finalidade.  
Parecer:   
   A redação proposta pela Emenda apresenta aspectos pouco recomendáveis ao mencionar que as 
Forças Armadas são instituições na forma da lei, pois tal preceito acha-se contido com mais 
explicitação no parágrafo 1o. do art. 192.  
Além do mais seria despiciendo a afirmação de que as Forças Armadas são essenciais à execução 
da política de segurança nacional.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:22823 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
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Texto:   
   Acrescente-se, o seguinte artigo no Capítulo  
II - das Forças Armadas, Título VI, onde couber:  
"Art. - As Forças Armadas, dependentes do  
Ministério da Defesa, são encarregadas da Defesa  
Nacional e integradas pela Marinha, Exército e  
Aeronáutica.  
Parágrafo único - O Ministério da Defesa  
exercerá o controle das Forças Armadas, na forma  
que determinar a lei." 
Justificativa: 
As Forças Armadas devem dedicar-se exclusivamente à segurança externa, para onde devem ser 
dirigidos todos seus meios tecnológicos, orçamentários e de efetivos profissionalizados. A emenda 
visa dotar as forças armadas brasileiras de meios compatíveis com as atuais necessidades 
tecnológicas, o que, em nosso entender será impossível com a dispersão de recursos que ocorrerá 
caso venham a ser responsabilizadas também pela ordem e segurança internas.  
Parecer:   
   A reestruturação proposta pela Emenda não nos parece oportuna, uma vez que a articulação das 
Forças Armadas já é exercida pelo EMFA.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22936 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 192  
O art. 192 e seu § 1o. do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator) passam a  
ter a seguinte redação. O texto do § 2o.  
permanece.  
Art. 192 - 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, e destinam-se à defesa da Pátria e à  
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.  
§ 1o. - 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. 
Justificativa: 
O texto proposto, consagrado em nosso Direito Constitucional, foi aprovado pela Subcomissão e 
Comissão Temática, tendo constado, inclusive, do último Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização.  
As Forças Armadas são instituições essencialmente obedientes e não deliberantes, que têm no 
Presidente da República o seu comandante supremo.  
O comando supremo do Presidente da República não pode ser visto como discricionário, pois seu 
cargo representa a vontade majoritária da Nação, legítima e democraticamente expressa, sendo 
permanentemente fiscalizado pelo Legislativo e pelo Judiciário. 
A alusão de que a expressão “garantia da lei e da ordem” tem propiciado, ao longo de nossa vida 
republicana, intervenções militares, não admitidas pelos poderes constitucionais, não procede, pois 
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que tais intervenções, em qualquer época, sempre se fizeram, no Brasil, como em outros Estados, ao 
arrepio do ordenamento jurídico vigente. 
A União detém a responsabilidade maior na defesa do livre e pleno funcionamento dos poderes 
constitucionais e na garantia da lei e da ordem, por intermédio de seus organismos e instrumentos de 
força.  
A ordem é vista como gênero, da qual a ordem pública é uma espécie qualificada. Entendida no seu 
aspecto mais amplo, engloba a defesa da sociedade contra as ameaças delituosas capituladas nos 
Códigos Penais e nas leis de Defesa do Estado, protegendo sobretudo o funcionamento normal dos 
poderes constitucionais.  
A obrigação de garantir a lei e a ordem, permite, excepcionalmente, o emprego das Forças Armadas 
pela União, sem que isso possa ser considerado intervenção nos Estados, quando existem a 
possibilidade ou a real e grave perturbação da ordem, no sentido coletivo. Podem, assim, os 
problemas menores ser tratados sem a utilização de instrumentos jurídicos mais fortes, neutralizando 
as ameaças sem comprometer ou violar as liberdades públicas e as garantias constitucionais. 
A expressão “ordem constitucional”, introduzida no Substitutivo, refere-se apenas ao respeito dos 
princípios constitucionais e limita a Nação e sua representação política na utilização dos instrumentos 
capazes de garantir a lei, a paz social e a liberdade.  
Inovações semânticas, no que tange a missão das Forças Armadas, antes de construírem em 
antídotos eficazes contra possíveis crises, sugerem, quase sempre, efeitos inversos. Manifestar os 
poderes legalmente constituídos, retirando-lhes os instrumentos dissuasores imprescindíveis para a 
própria sobrevivência do Estado Democrático, tem sido, ao longo dos anos, o objetivo claro daqueles 
que não possuindo a força do voto para alcançar o poder, apostam no caos, na desordem, no 
enfraquecimento e na própria falência das instituições democráticas, que a maioria ordeira da Nação 
deseja preservar e fortalecer.  
Parecer:   
   A emenda visa a dar nova redação ao artigo 192 do substitutivo, que conceitua a destinação das 
FORÇAS ARMADAS.  
De idêntico teor, dizem respeito ao mesmo artigo e parágrafos, as emendas: es-24082-0, es-24157-5, 
es-24851-1, es-24055-2, es-24657-7, es-24311-0, es-24324-1, es-24376-4, es-25284-4, es-28985-3, 
es-29480-6, es-34308-4, es-29191-2.  
O texto que ora apresentamos consagra a destinação das Forças Armadas, tal qual os textos 
constantes das emendas aludidas, com a diferença, todavia, de que a garantia da lei e da ordem, 
quando necessária, poderá ser suscitada por iniciativa de qualquer um dos três poderes 
constitucionais.  
Preservou-se, assim, equânime capacidade, na espécie, aos Poderes, respeitada a tradicional 
tripartição de que falara Montesquieu.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23272 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do art. 192 e seus  
parágrafos 1o. e 2o. acrescentando-se alíneas a e  
b ao parágrafo 1o. e os parágrafos 3o. e 4o. do  
capítulo II, do título VI, deste projeto de  
constituição, dando-lhe a seguinte redação:  
Art. 192 - 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, na forma da lei.  
§ 1o. - As Forças Armadas, através do seu  
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comandante supremo, executará a política de  
segurança nacional e destinam-se:  
a) à defesa da pátria, e  
b) à garantia dos Poderes constituídos, da  
lei e da ordem.  
§ 2o. - O presidente da República é  
responsável pela política de guerra e pela  
nomeação dos comandantes-chefes da Marinha, do  
Exército e da Aeronáutica e outros que a lei  
estabelecer;  
§ 3o. - Lei complementar estabelecerá as  
normas gerais a serem adotadas na organização e  
diretrizes das Forças Armadas, e  
§ 4o. - Não caberá "habeas corpus" nas  
punições disciplinares militares. 
Justificativa: 
Não seria possível deixar de consignar as funções essenciais das Forças Armadas neste projeto de 
constituição visto que todos os demais seguimentos estão bem representadas. Daí o objetivo desta 
emenda. Recoloca no devido lugar o que foi omitido. É claro que lei complementar haverá de cuidar 
da organização e diretriz das Forças Armadas para uma melhor participação como fator de segurança 
nacional.  
Parecer:   
   O Substitutivo contempla, em parte, as finalidades perseguidas pela Emenda. Pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:23515 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 192  
O artigo 192, do Substitutivo, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 192 - 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, e destinam-se à defesa da Pátria e à  
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 
Justificativa: 
É desnecessária e redundante a restrição acrescida ao texto constitucional, em fave da ressalva 
contida no próprio. “...sob a autoridade suprema do Presidente da República”.  
Convém manter a destinação constitucional das FA consagrada desde a Independência do BRASIL.  
O dispositivo, tal como está, macula a autoridade do Presidente da República para comandar as FA 
(inciso XVI do Art. 115), dando a entender que qualquer dos “poderes constitucionais” (nestes 
incluídos o Legislativo e o Judiciário) poderiam tomar a “iniciativa” de emprego das FA no 
restabelecimento da “ordem” denominada “constitucional”.  
Pelo texto, ainda, estariam prejudicados vários incisos do Art. 52 quanto à competência da União 
para intervir nos Estados com o emprego das FA, porquanto muitos podem não envolver a ordem 
constitucional. 
Parecer:   
   A emenda busca alterar a redação do art. 192, que preceitua a destinação das Forças Armadas.  
Após cuidadoso exame, oferecemos um texto que nos parece mais adequado, pois vincula a 
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intervenção das Forças Armadas à provocação dos Poderes da República.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24024 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA  
Propõe-se nova redação ao art. 20 do projeto  
de constituição, suprimindo-se, em consequência, o § 2o. do art. 192:  
"Art. 20. - Conceder-se-á "habeas-corpus",  
sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de  
sofrer violência ou coação em sua liberdade de  
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  
Parágrafo único - Não caberá "habeas-corpus"  
nas punições disciplinares, exceto em relação aos  
pressupostos legais de sua apuração e aplicação." 
Justificativa: 
A redação do projeto de constituição trata do “habeas-corpus nos arts. 19, 20 e 192, do § 2°. Neste 
último artigo, o projeto se refere às punições disciplinares militares.  
A nova redação permite sistematizar e unificar os textos, ficando claro que, no caso de punições 
disciplinares militares, será cabível a concessão do HC apenas em caso de ilegalidade na apuração e 
aplicação da pena prevista no Regulamento Disciplinar castrense. 
Tal disposição traz, sem dúvida, aperfeiçoamento jurídico no tratamento da questão.  
Parecer:   
   Dar nova redação ao art. 20 do Substitutivo do Relator a nosso ver, não aperfeiçoa o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24055 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA  
Propõe-se nova redação ao Art. 20 do Projeto  
de Constituição, suprimindo-se, em consequência, o § 2o. do Art. 192:  
Art. 20 - Conceder-se-á "habeas corpus"  
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de  
sofrer violências ou coação em sua liberdade de  
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  
Parágrafo Único - não caberá "habeas corpus"  
nas punições disciplinares, exceto em relação aos  
pressupostos legais de sua apuração e aplicação. 
Justificativa: 
A redação do projeto de constituição trata do “habeas-corpus nos arts. 19, 20 e 192, do § 2°. Neste 
último artigo, o projeto se refere às punições disciplinares militares.  
A nova redação permite sistematizar e unificar os textos, ficando claro que, no caso de punições 
disciplinares militares, será cabível a concessão do HC apenas em caso de ilegalidade na apuração e 
aplicação da pena prevista no Regulamento Disciplinar castrense. 
Tal disposição traz, sem dúvida, aperfeiçoamento jurídico no tratamento da questão.  
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Parecer:   
   Dar nova redação ao art. 20 do Substitutivo do Relator a nosso ver, não aperfeiçoa o texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24082 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 192  
Suprima-se o parágrafo 1o. do Art. 192. 
Justificativa: 
O caput do Art. 192 já dispõe, com clareza, sobre o papel constitucional das Forças Armadas.  
O adendo, expresso no parágrafo 1°, retira a eficiência do mandamento supra, o que fere, inclusive, a 
técnica legislativa. Além disso, as normas gerais aí previstas, constituição corolário inevitável ao 
cumprimento do preceito constitucional, o que torna dispensável o parágrafo que propormos seja 
suprimido.  
Parecer:   
   A supressão não se justifica, pois é indispensável o estabelecimento de normas gerais a serem 
adotadas para maior eficiência das Forças Armadas.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:24157 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 192.  
Dê ao art. 192 do Projeto de Constituição a  
seguinte redação:  
Art. 192. - As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,  
são instituições permanentes e regulares,  
organizadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sob a autoridade suprema e de fiel  
obediência ao Presidente da República, e destinam-  
se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes  
constitucionais, e por iniciativa deste, da ordem  
constitucional. 
Justificativa: 
No momento em que se exercita o aprimoramento democrático no texto constitucional, terá de 
constar a fim de garantir a sobrevivência dos poderes constituídos de dispositivos que venha a inibir 
que as forças armadas por motivos fúteis venham a tomar o poder, com as mesmas desculpas de 64, 
por isto proponho seja incluído no texto do relator a frase “de fiel obediência ao Presidente da 
República”.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
É absolutamente dispensável a alusão de fiel obediência ao Presidente da República, no momento 
em que se determina a autoridade suprema do Chefe de Estado.  
Pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:24267 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: VI do Substitutivo do Relator  
O Título VI do Substitutivo do Relator passa  
a ter a seguinte redação:  
"Título VI  
Da Defesa e das Instituições  
Capítulo I  
Do Estado de Defesa  
[...] 
Capítulo II  
Do Estado de Sítio  
[...] 
Capítulo III  
Das Forças Armadas  
Art. 138. As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são  
instituições nacionais permanentes e regulares,  
organizadas na base da hierarquia e da disciplina,  
sob a autoridade suprema do Presidente da  
República, destinadas, à defesa da Pátria e a  
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da  
ordem.  
§ 1o. Lei complementar estabelecerá as normas  
gerais adotadas na organização, no preparo e no  
emprego das Forças Armadas, cabendo ao Presidente  
da República a direção da política de guerra e a  
escolha dos Comandantes-Chefes, obrigatório o  
serviço militar, nos termos da lei.  
§ 2o. As Forças Armadas, na forma da lei,  
atribuirão serviços alternativos aos que,  
alistados, alegarem imperativo de consciência para  
eximirem-se das atividades de caráter estritamente  
militar, inclusive às mulheres e aos  
eclesiásticos, considerados isentos.  
§ 3o. As patentes, com as prerrogativas,  
direitos e deveres inerentes, são asseguradas, em  
plenitude, aos Oficiais da Ativa, da reserva ou  
reformados das Forças Armadas, Polícias Militares  
e Corpos de Bombeiros, dos Estados, dos  
Territórios e do Distrito Federal.  
§ 4o. Não caberá "habeas corpus" com relação  
às punições disciplinares militares.  
§ 5o. Os militares, enquanto no efetivo  
serviço, não poderão estar filiados a partidos  
Políticos.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
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   De autoria do Constituinte Siqueira Campos, a presente Emenda trata da Defesa do Estado e das 
Instituições Democráticas, inscrevendo-se, pois, no Título VI do Substitutivo.  
A inexistência de um texto justificativo impediu examinar a real dimensão da Emenda, pelo 
entendimento direto das intenções do autor. De um modo geral, o Deputado Siqueira Campos  
acompanhou de perto o texto que lhe serviu de base, inovando em alguns aspectos. O primeiro deles 
foi o de o Presidente da República nos casos de decretação do estado de defesa ou do estado de 
sítio. Acatada a sugestão, acreditamos cessarem em grande parte as atribuições do Conselho de 
Defesa Nacional, o que não nos parece de todo lógico. A proposta contida no parágrafo 8o. está 
intrinsecamente contida no parágrafo 1o.do artigo 182 do Substitutivo. Não acreditamos que caiba 
apenas a uma Comissão do Congresso Nacional fiscalizar a execução das medidas, mas a todos 
seus membros julgamos desnecessária a explicação no texto constitucional do enunciado no 
parágrafo 10 do art.13. Quanto à destinação das Forças Armadas, não há modificação do texto do 
Substitutivo. No que diz respeito à Segurança Pública, a enumeração das competências dos órgãos e 
instituições a ela destinados não são pertinentes ao texto constitucional. Pela aprovação, nos termos 
do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24311 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva  
Substitua-se o art. 192 pelo seguinte:  
"Art. 192 - As Forças Armadas, essenciais à  
execução da Segurança Nacional, destinam-se  
exclusivamente a defesa e garantia da política  
externa.  
§ 1o. - Compete ao Presidente da República,  
ao Presidente do Senado Federal, ao Presidente da  
Câmara dos Deputados, ao Presidente do Supremo  
Tribunal Federal e ao Ministro da Defesa, sob a  
presidência do primeiro, a direção da política e  
segurança externa.  
§ 2o. - Compete ao Presidente da República,  
assessorado pelo Ministro da Defesa, a escolha dos  
Comandantes-Chefes das Forças Armadas. 
Justificativa: 
As Forças Armadas devem dedicar-se exclusivamente à segurança externa, para onde devem ser 
dirigidos todos seus meios tecnológicos, orçamentários e de efetivos profissionalizados. A emenda 
visa dotar as forças armadas brasileiras de meios compatíveis com as atuais necessidades 
tecnológicas, o que, em nosso entender será impossível com a dispersão de recursos que ocorrerá 
caso venham a ser responsabilizadas também pela ordem e segurança internas.  
Parecer:   
   A redação que a Emenda sugere ao art. 192 não se harmoniza com a disciplinação das funções 
das Forças Armadas, mais se destinando a regular a política de segurança externa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24324 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 192  
Suprima-se do "caput" do art. 192, as  
expressões "por iniciativa expressa destes". 
Justificativa: 
Razão primordial não há para que se pretenda inovar em relação ao papel das Forças Armadas, que 
historicamente é o de manter a defesa da Pátria e garantir os poderes constitucionais e a ordem 
constitucional.  
Parecer:   
   A expressão que a Emenda visa a suprimir é de grande relevância, afim de se evitar a intervenção 
das Forças Armadas aleatoriamente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24358 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA (Título VI, cap. III)  
Transponha-se o § 2o. do art. 192 para o título IV, cap. VIII, seção III. 
Justificativa: 
Às disposições contidas nesses dois artigos referem-se os militares na sua condição de servidores 
públicos, ficando, por isso mesmo mais bem situadas na parte específica do contexto do projeto. 
Parecer:   
   Os dispositivos a que se refere a Emenda não tratam dos servidores públicos, sendo, pois 
impraticável a medida proposta. 
   
   EMENDA:24376 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 192 e 193.  
Dê-se a seguinte redação aos arts. 192 e 193  
e renumere-se o atual 193 e seguintes:  
Art. 192. 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 e dentro dos limites da lei.  
Art. 193. 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. (defesa  
interna e externa).  
Parágrafo Único: Cabe ao Presidente da  
República a direção da política da guerra e a  
escolha da guerra e a escolha dos Comandantes-  
Chefes. 
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Justificativa: 
A presente emenda à Assembleia Nacional Constituinte refere-se à destinação constitucional das 
Forças Armadas Brasileiras, cujas considerações são extraídas da excelente publicação “TEMAS 
CONSTITUCIONAIS – SUBSÍDIOS – 1987”, de autoria do “Centro de Comunicação Social do 
Exército”, com rara eficiência.  
Esta emenda reproduz “ipsis literis” o texto da atual Constituição Federal sobre a matéria em questão, 
por julgamos atender melhor ao objetivo da presente emenda.  
I – A TRADIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA. 
É uma das mais arraigadas tradições do Direito Constitucional Brasileiro a dupla missão das Forças 
Armadas contra o inimigo externo que ameace a soberania nacional ou a integridade de seu território, 
e contra aqueles que, no interior do País, perturbem gravemente a ordem ou afrontem os poderes 
constitucionais e o império da lei.  
As Forças Armadas, desde a nossa Independência, foram chamadas, constitucionalmente, a 
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.  
É oportuno citar SEABRA FAGUNDES, em seu ensaio “AS FORÇAS ARMADAS NA 
CONSTITUICÃO”, lido em 1947, perante o INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS.  
“As Forças Armadas constituem, em todos os Estados, o elemento fundamental da organização 
coercitiva a serviço do direito.  
Nelas, na eficiência de sua estrutura, na respeitabilidade que as envolva, repousa a paz social, pela 
afirmação da ordem, na órbita interna e do prestigio nacional, na sociedade das nações. São 
portanto, os garantem materiais da subsistência do Estado e da perfeita realização dos seus fins. É, 
em função do seu poderio, que se afirmam, nos momentos críticos da vida internacional, o prestígio 
do Estado e a sua própria soberania” 
II – A FORMA DE ESTADO-FEDERAÇÃO EXIGE A PARTICIPACAO DAS FORÇAS ARMADAS NA 
DEFESA INTERNA. 
A forma de Estado que fomos buscar, no modelo dos Estados Unidos da América, a federação, exige 
a participação das Forças Armadas na Defesa Interna.  
Na lição de ADERSON DE MENEZES – “Teoria Geral do Estado”  - Edição Forense – 1960 – Pág 
214, - “A Federação é uma organização jurídica baseada numa Constituição, na qual os Estados 
Federados concorrem para formar a vontade nacional e dispõem de poder de governo, as respectivas 
jurisdições, sobre estes exercendo a União Federal supremacia na ordem interna, a par de sua 
soberania exclusiva, na ordem internacional”.  
Significa que a autonomia dos Estados-Membros, com a atribuição de manutenção da ordem pública, 
não poderá excluir, jamais, a responsabilidade da União, nesse setor, pela repercussão que a 
desordem acarreta sobre todo o organismo nacional.  
Um Estado-Unitário 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. 
III – O EXEMPLO INTERNACIONAL.  
Outros Estados, com diferentes regimes políticos, consignam, de um modo geral, como destinação 
das Forças Armadas, a defesa da Pátria conta inimigos externos e também a manutenção da ordem. 
Não poderia ser de outra forma, pois seria extremamente ilógico que um Estado, tendo à sua 
disposição um meio adequado e pronto para combater a ameaça vinda do exterior, deixasse de 
utiliza-lo, quando a ameaça se manifestasse no interior.  
Devemos considerar pragmaticamente, mesmo se a lei fundamental não previsse tal destinação, que 
dificilmente, mesmo se a lei fundamental não previsse tal destinação, que dificilmente a sociedade 
aceitaria que as suas Forças Armadas se mantivessem impassíveis e inativas, em presença da 
desordem e do caos.  
A Constituição dos Estados Unidos da América dá, como atribuição da União, “recrutar e manter 
exércitos”, como de “organizar e manter uma marinha”, “fazer os regulamentos de organização e 
disciplina das forças de terra e mar”, “reprimir as insurreições” e “repelir invasões”. 
Em linguagem moderna, trata-se de organizar as Forças Armadas e dar-lhes missão de Defesa 
Externa e Interna.  
A lei ordinária, baseada nas normas constitucionais supracitadas, o “National Security Act”, de 1947, 
traz a missão e o papel da Forças Armadas daquele país: 
- “Proteger e defender a Constituição dos Estado Unidos contra todos os inimigos, externo e interno” 
(“foreign and domestic”).  
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- “Manter a Segurança Interna dos Estados Unidos”.  
Hoje, na Polônia comunista, vê-se a ação maciça e decisiva das Forças Armadas, na manutenção 
das instituições e no restabelecimento da ordem. 
Na Irlanda, vê-se, também, a constante participação do Exército do Reino Unido, lutando contra a 
perturbação da ordem, por motivo de conflitos político-religiosos.  
A França emprega suas Forças Armadas no combate ao terrorismo.  
Em suma, o fato se verifica em todos os regimes políticos. 
IV – OS MILITARES NUNCA FORAM INTRUSOS NA HISTÓRIA DO BRASIL 
As Forças Armadas Brasileiras jamais tomaram, isoladas, a iniciativa de empregar o seu poder, 
utilizando-se de uma suposta autonomia, mas quando o fizeram foi atendendo às aspirações do povo, 
com ele se ombreando em todos os momentos decisivos da vida nacional.  
Como afirmou o Ministro do Exército, Geral LEONIDAS PIRES GONÇALVES.  
“Nós, militares, nunca fomos intrusos na História do Brasil, mas, sim, instrumentos da vontade 
nacional” 
Cabe lembrar aqui as palavras do Presidente JOSÉ SARNEY, em pronunciamento à Nação, em 22 
de Julho de 1985: 
“Nosso território está entregue à guarda das Forças Armadas, para preservar nossa soberania, ao 
lado de sua função constitucional de mantenedora da ordem e das Instituições”.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 193.  
A disciplinação do texto condiz com a necessidade de regulação da matéria, resultando dispensáveis 
as alterações propostas na Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24657 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Art. 192, § 2o., do Substitutivo  
Acrescente-se ao § 2o. do artigo 192 do  
Substitutivo a seguinte frase: "salvo nos casos  
do inciso II do artigo 20.", permanecendo o  
dispositivo com a seguinte redação:  
Art. 192 - ..................................  
§ 2o. - Não caberá "habeas corpus" em relação  
a punições disciplinares militares, salvo nos  
casos do inciso II do Artigo 20, desta Constituição. 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar o dispositivo específico das Forças Armadas com a regra geral das 
Garantias Constitucionais, sem contudo afetar a disciplinar e hierarquia essenciais à caserna.  
Parecer:   
   A alteração proposta é dispensável que às disposições constantes do novo Substitutivo deste 
Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24851 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
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Texto:   
   SUBSTITUA-SE O ARTIGO 192 PELO SEGUINTE.  
Art. 192 - As Forças Armadas, constituídas  
pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, são  
instituições permanentes dedicadas à defesa da  
Pátria e da soberania nacional, para garantia das  
instituições e do regime democrático. Baseadas nos  
princípios da hierarquia e da ordem, estarão sob o  
comando do Presidente da República, que será  
responsável por seu emprego, em caso de guerra ou  
na defesa das instituições civis. 
Justificativa: 
A emenda sintetiza, num só dispositivo, o papel constitucional das Forças Armadas, segundo a 
tradição histórica e jurídica do País.  
Parecer:   
   A fórmula sugerida pela Emenda para regular a função e a estrutura das Forças Armadas ressente-
se de melhor técnica ao restringir ao Presidente da República o seu emprego no âmbito interno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25284 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao Art. 192, "caput"  
Dê-se a seguinte redação ao "caput":  
Art. 192 - 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  
Constitucional da República, e se destinam à  
defesa da Pátria e da Constituição, à garantia do  
livre funcionamento dos Poderes Legislativo,  
Executivo e Judiciário e à preservação da ordem  
pública na forma da lei. 
Justificativa: 
A redação ora proposta se inspira no Substitutivo e no texto de nossas Constituições, parecendo-nos 
mais abrangente e precisa.  
Parecer:   
   A redação proposta pela Emenda não aperfeiçoa o texto, uma vez que suprime a iniciativa dos 
Poderes da República para a determinação da intervenção das Forças Armadas no âmbito  
interno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26208 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva.  
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Substitua-se o caput do artigo 192 do Projeto  
de Constituição pelo seguinte:  
Art. 192 - 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 e 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. 
Justificativa: 
Propõe-se a mudança de alguns pontos do enunciado do projeto. Em primeiro lugar, o projeto utiliza o 
conceito de Pátria, que é uma noção imprecisa, difícil de definir e inexistente no universo jurídico. O 
texto constitucional requer um grau de exatidão que não aconselha o emprego de linguagem literária. 
O texto que propomos enuncia com clareza o papel das Forças Armadas no plano da defesa externa: 
proteger a soberania, a independência e a integridade do País. Esta redação abrange todas as 
situações possíveis em que o País é ameaçado.  
No plano interno, a redação proposta condiciona a intervenção das Forças Armadas, como o faz o 
projeto, à convocação pelos poderes constitucionais, o que elimina a autonomia presente na carta de 
1967. No entanto, desde que haja iniciativa dos poderes constitucionais, alarga-se o campo de 
intervenção para a “garantia da lei e da ordem”. Propomos esta forma porque esta é a tradição 
constitucional brasileira e em nada afeta o caráter democrático das instituições, porque o emprego 
das forças Armadas estará sempre condicionado a um procedimento legal e democrático.  
A redação da emenda é uma posição intermediária entre o texto da carta atual e a redação do 
Projeto.  
Parecer:   
   A emenda cuida da destinação das Forças Armadas, constante do art. 192 do substitutivo.  
Opinamos pela nova redação que oferecemos, que nos parece mais adequada, ao nivelar os Três 
Poderes da República, nas hipóteses que lhe concernem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27514 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 192 - a seguinte redação:  
Art. 192. - 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, e destinam-se à defesa da Pátria, e  
a garantia dos poderes constitucionais, da lei e  
da ordem. 
Justificativa: 
As Forças Armadas sempre foram, ao longo da história, a última instância da ação coercitiva do 
Estado ao fiel cumprimento de sua ordem jurídica. 
A ingerência das Forças Armadas em favor da ordem e da lei, não deve ficar na dependência de 
maiores tramitações burocráticas, pois, a rapidez de execução é pressuposto fundamental ao êxito da 
operação militar ante uma situação de perigo ou grave ameaça à unidade nacional.  
A redação proposta atende plenamente às elevadas finalidades das Forças Armadas que não podem 
ficar confinadas aos muros do quartel para efeito de emprego em defesa da ordem e da lei.  
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Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 192.  
A emenda seria válida se mais abrangente, pois deixa de prever a iniciativa para o emprego das 
Forças Armadas no âmbito interno.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27524 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Artigo 192 e seu parágrafo 1o., do  
Substitutivo do Relator passam a ter a seguinte  
redação, permanecendo o texto do parágrafo  
segundo:  
Artigo 192. - 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, e destinam-se à defesa da Pátria e à  
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da  
ordem.  
§ 1o. - 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.  
§ 2o. - ............................ 
Justificativa: 
O texto ora proposto, consagrado em nosso Direito Constitucional anterior a atual, foi aprovado pela 
subcomissão e pela Comissão Temática, tendo constado, inclusive, do último projeto da Comissão de 
Sistematização.  
As Forças Armadas são instituições essencialmente obedientes, e não deliberantes, que têm no 
Presidente da República o seu comandante supremo.  
Portanto, não cabe outra redação, se não a que ora proponho.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 192.  
A alteração, entretanto, não aperfeiçoa o texto, pois deixa de prever a iniciativa pelos poderes 
constitucionais para o emprego das Forças Armadas no âmbito interno e confere ao Presidente da 
República a iniciativa da lei complementar aludida ao § 1o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27540 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 192, § 2o.  
Suprima-se o § 2o. do Art. 192 do  
Substitutivo do Relator. 
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Justificativa: 
O dispositivo entra em contradição com o disposto no Inciso II do Art. 20 que garante concessão de 
habeas corpus “nas transgressões disciplinares sem os pressupostos legais da apuração ou da 
punição”. De toda forma seria uma injustiça para com o cidadão militar deixa-lo fora do abrigo de tão 
elementar direito pelo qual se garante os direitos e liberdades constitucionais, obviamente que tal 
direito, assim como o dos demais cidadãos, não vigorava em tempo de guerra, como já está disposto.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do parágrafo 2o. do art. 192.  
Não se justifica a supressão pretendida, pois as punições disciplinares não são obrigadas pelo 
habeas corpus.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27559 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 192, § 1o.  
Suprima-se no § 1o. do Art. 192 do  
Substitutivo do Relator a expressão "e no emprego". 
Justificativa: 
As condições do emprego das Forças Armadas estão claramente previstas no caput do artigo, 
tornando-se desnecessária e mesmo perigosa tal formulação por qualquer legislação complementar. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão da expressão "e no emprego"  
contida no § 1o. do art. 192.  
Entendemos melhor a redação contida no Substitutivo ora sob exame, pois a lei deverá regular as 
hipóteses de emprego das Forças Armadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27560 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 192  
Dê-se ao artigo 192 do substitutivo a  
seguinte redação:  
art. 192 - 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à  
garantia dos poderes constitucionais, e por  
iniciativa do Poder Executivo com a prévia  
aprovação do Poder Legislativo, da ordem  
constitucional. 
Justificativa: 
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A formulação que propomos visa regular com mais precisão a possibilidade de intervenção das 
Forças Armadas na garantia da ordem constitucional, subordinando essa intervenção à iniciativa 
exclusiva do Poder Executivo com a prévia autorização do Poder Legislativo. Com essa formulação, 
imaginamos que se evita a intervenção ilimitada das Forças Armadas na ordem interna, que deve ser 
uma norma dos regimes democráticos. 
Parecer:   
   A emenda cuida da destinação das Forças Armadas, constante do art. 192 do substitutivo.  
Opinamos pela nova redação que oferecemos, que nos parece mais adequada, ao nivelar os Três 
Poderes da República, nas hipóteses que lhe concernem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27561 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art.192  
O Art. 192 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 192 - As Forças Armadas destinam-se a  
defesa militar da Pátria contra a agressão externa  
e a assegurar a integralidade do Território Nacional.  
Parágrafo Único: - A segurança pública é de  
responsabilidade dos órgãos policiais competentes  
sendo vedado às Forças Armadas desempenhar funções  
de polícia. 
Justificativa: 
A redefinição do papel constitucional das Forças Armadas é de fundamental importância para a 
construção e consolidação do regime democrático em nosso País. A história republicana brasileira 
tem sido marcada pela intervenção militar na vida política. Para evitar que isso continue a se repetir é 
preciso limitar o papel constitucional das Forças Armadas à defesa da Pátria contra as agressões 
externas, vedando-lhes o direito de intervir na vida política e de exercer o papel de polícia.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 192.  
A redação do texto é mais apropriada para definir o papel das Forças Armadas e o conceito de 
segurança pública.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27997 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 192 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 192 - 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, e a  
garantia dos poderes constitucionais.  
§ 1o. - Lei Complementar estabelecerá a  
estrutura legal das Forças Armadas, cabendo ao  
Presidente da República, como seu supremo chefe, a  
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nomeação e promoção dos oficiais de todas as  
Armas.  
§ 2o. ...................................... 
Justificativa: 
Propomos a alteração no “Caput” do Art. 192 e em seu parágrafo primeiro, buscando a definição para 
a atuação de nossas Forças Armadas, exclusivamente para a defesa da Nação contra o inimigo 
externo, e a garantia dos poderes legalmente constituídos.  
Dessa forma, procuramos romper o círculo criado desde a Constituição de 1891, que resume-se na 
tutela exercida pelas instituições militares sobre a nação brasileira.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 192.  
Entendemos melhor nova redação que apresentamos, no novo Substitutivo, que regula de forma mais 
precisa a função das Forças Armadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28864 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 192  
Art. 192 As Forças Armadas, constituídas pela  
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica e  
integrantes ao EMFA (Estado Maior das Forças  
Armadas) são instituições nacionais permanentes e  
regulares, organizadas com base na hierarquia e  
na disciplina, sob o comando supremo do Presidente  
da República, e destinam-se à defesa da Pátria e  
por iniciativa expressa dos poderes  
constitucionais, a garantia destes a da ordem  
constitucional. 
Justificativa: 
O EMFA deve congregar as três Forças, fazendo com que os militares, voltados para a 
profissionalização estejam também representados no universo do Ministério.  
Há uma necessidade premente de se reduzir o número de Ministros Militares, mormente 
considerando as altas responsabilidades que têm os Comandantes Militares, que devem uma 
dedicação exclusiva às suas Forças.  
Todo o desvio prejudica as Forças Armadas, a sua respeitabilidade, a sua credibilidade, devendo 
tudo ser feito no sentido de reintegra-las e irmaná-las com o povo brasileiro.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação ao art. 192.  
Entendemos deva ser mantido na forma como se encontra no Substitutivo, por mais claro e 
abrangente, além de não considerarmos preciso a inclusão dos integrantes do EMFA como órgãos 
que conforme as Forças Armadas, pois são elas, originalmente, participantes das três Armas.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:28985 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 192  
Seja dada ao Art. 192 a seguinte redação:  
Art. 192 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, e destinam-se à defesa da Pátria e, por  
iniciativa dos poderes constitucionais à garantia  
destes e da ordem constitucional. 
Justificativa: 
A iniciativa para o emprego das Forças Armadas, em todos os casos, deve caber aos poderes 
constitucionais.  
E uma forma de proteger as Forças Armadas de qualquer desvio consequente de decisões isoladas.  
As Forças Armadas devem estar na íntegra submetidas aos poderes constitucionais, como forma de 
dar tranquilidade aos seus quadros, integrando-as à Nação, sem distinção ou divisões.  
Parecer:   
   A redação sugerida aproxima-se daquela adotada pelo novo Substitutivo que apresentamos, mas 
deixa de fazer referência à garantia à lei e à ordem, mencionando, apenas, à garantia dos poderes 
constitucionais.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:28998 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 192  
Seja suprimido o Parágrafo 2o, do Artigo 192. 
Justificativa: 
A supressão se faz necessária de modo a compatibilizar o próprio texto constitucional.  
Preservar o Parágrafo 2°, do Art. 192, corresponderá a criar no próprio texto constitucional um 
conflito, posto que tanto o Parágrafo 4°, do Art. 6°, quanto o Inciso II, do Art. 20, dispõem o contrário, 
razão pela qual a presente Emenda Supressiva deve ser acolhida. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do parágrafo 2o. do art. 192.  
Não se justifica a supressão pretendida, pois as punições disciplinares não são obrigadas pelo 
habeas corpus.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29191 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O texto do art. 192 do substitutivo do  
relator passará a ter a seguinte redação:  
Art. 192 - As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são  
instituições nacionais permanentes e regulares,  
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organizadas com base na hierarquia e na  
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente  
da República e destinam-se à execução da política  
de segurança nacional, a garantia dos poderes  
constitucionais e à manutenção da lei e da ordem. 
Justificativa: 
Não se pode dispensar das Forças Armadas a função de manter a lei e ordem, quando for 
necessário.  
Parecer:   
   A emenda visa a dar nova redação ao artigo 192 do substitutivo, que conceitua a destinação das 
FORÇAS ARMADAS.  
O texto que ora apresentamos consagra a destinação das Forças Armadas, tal qual os textos 
constantes das emendas aludidas, com a diferença, todavia, de que a garantia da lei e da ordem, 
quando necessária, poderá ser suscitada por iniciativa de qualquer um dos três poderes 
constitucionais.  
Preservou-se, assim, equânime capacidade, na espécie, aos Poderes, respeitada a tradicional 
tripartição de que falara Montesquieu.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29480 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O Artigo 192 e seu parágrafo 1o., do  
Substitutivo do Relator passam a ter a seguinte  
redação, permanecendo o texto do parágrafo  
segundo:  
Artigo 192 - 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, e destinam-se à defesa da Pátria e à  
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da  
ordem.  
§ 1o. - 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.  
§ 2o. - ...................................- 
Justificativa: 
O texto ora proposto, consagrado em nosso Direito Constitucional anterior a atual, foi aprovado pela 
subcomissão e pela Comissão Temática, tendo constado, inclusive, do último projeto da Comissão de 
Sistematização.  
As Forças Armadas são instituições essencialmente obedientes, e não deliberantes, que têm no 
Presidente da República o seu comandante supremo.  
Portanto, não cabe outra redação, se não a que ora proponho. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 192.  
A fórmula proposta pela Emenda não aperfeiçoa o texto, razão pela qual deve a proposição ser 
rejeitada.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:29742 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do artigo 192, a seguinte redação:  
"As Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 192.  
Entendemos melhor a redação dada ao artigo no substitutivo sob exame, pois a matéria requer maior 
detalhamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29886 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o Capítulo II do Título VI pelo  
seguinte: DAS FORÇAS ARMADAS  
Art. As Forças Armadas, constituídas pela  
Marinha de Guerra, Exército e Aeronáutica Militar,  
são instituições nacionais permanentes,  
subordinadas diretamente ao Ministério da Defesa,  
sob o comando supremo do Presidente da República  
que será o Comandante Geral da Força e o Único com  
o posto mais elevado - Almirante de Esquadra,  
General do Exército ou Tenente Brigadeiro.  
Parágrafo Único - Todos os oficiais Generais  
que hierarquicamente, ou por antiguidade no posto,  
antecediam no respectivo quadro o Comandante Geral  
da Força nomeado pelo Presidente da República,  
serão automaticamente transferidos para a reserva  
quando do ato da nomeação.  
Art. As Forças Armadas, em tempo de paz,  
terão o total de seus efetivos limitados a um  
décimo do total da população do País e seus gastos  
totais não poderão ser superiores a cinco por  
cento do orçamento da União, conforme  
regulamentação em lei ordinária. 
Justificativa: 
“A penetração do militarismo nos diversos aparelhos do estado brasileiro foi implantado de forma 
única, não existindo no mundo caso similar. Por isso mesmo o processo de desmilitarização também 
deve ser de forma única”. (Professor Castilho – UNICAMP) 
1 – Os constituintes de 87 não ignoram a permanência do regime civil-militar que não foi banido da 
vida brasileira. A manutenção da influência dos militares na vida pública não se dá somente através 
dos “recados e advertências” que fazem vez por outra, quando alguém ou algum grupo parlamentar 
luta para incluir na Constituição determinado item, realmente progressista ou avançado em direção à 
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democracia ou às reivindicações populares – mas é muito mais forte quando dão sustentação ao 
atual Presidente com tudo o que ele representa de retrógrado e conservador.  
“O período de transição do autoritarismo para a democracia ora em curso e a consolidação do regime 
democrático, pressupor que medidas sejam tomadas para neutralizar os fatores que têm conduzido 
as Forças Armadas ao papel de árbitro da crise e à tutela da sociedade civil.  
Este objetivo será alcançado quanto todos os segmentos sociais, particularmente o dos militares, se 
compenetrarem de que os conflitos ocorrentes no processo político deverão ser resolvidos, 
exclusivamente através de recursos oferecidos pelas franquias democráticas e o ordenamento 
jurídico, sem interferências estranhas e indesejáveis no cenário político”.  
O que permanece é a visão da Escola Superior de Guerra, voltada para a construção de um Brasil-
Potência-Militar que não pode permitir as mudanças estruturais necessárias à vida nacional. Os 
grupos militares que empalmaram o poder não conseguiram evoluir desta visão que vem dos tempos 
áureos do Golbery, mas que é uma ideologia de dominados. Não conseguem eles entender a dura 
realidade que aponta em outra direção: jamais alcançarão este objetivo com as relações capital-
trabalho que imperam em econômicas atrasadas. Não percebem que, seu aliado temporário, o 
empresariado nacional, necessita de mão-de-obra barata para alcançar seus propósitos de lucro. Não 
se dão conta de que as desigualdades estão criando bolsões de pobreza que geram em proporções 
arrasadoras uma sub-raça malnutrida, analfabeta e doente.  
2 -  Na verdade as concessões especiais moldadas pelo autoritarismo permanecem fazendo com que 
“casta” militar goze de excepcionalidades que contribuem mais ainda para a sua alienação e miopia.  
3 – Por causa destas ligações e de sua percepção da realidade social é que os militares vêm nas 
reivindicações populares “desordem”, “desestabilidade” e “ameaças à democracia”.  
4 – Uma corporação que mantém insistentemente uma visão deturpada não somente pelo seu 
isolamento e leis próprias, mas por ser um grupamento social que está intimamente associado ao 
poder e que transfere sua visão a um governo cuja ilegitimidade se agrava com crescente 
impopularidade.  
Não podemos nos iludir mais: as forças progressistas têm de atuar com maior clareza na 
desmitificação deste quadro. A chamada lenta e gradual transição não tem outro significado que a 
manutenção do poder e da influência militares. Aliás convém recordar que os golpistas só vão até 
golpe. É claro que em determinados acontecimentos seus interesses se confundem com os da 
burguesia nacional, mas não convém que sejam considerados com uma expressão única, de 
posições idênticas. Embora haja atitudes semelhantes que apontam para a coincidência de 
interesses, e problemático considerar os militares, os industriais e latifundiários como força política 
única e indissolúvel. No momento os vemos juntos a se expressar na Constituinte em questões como 
reforma agrária, jornada de trabalho, segurança e estabilidade de emprego; mas confundi-los é um 
erro.  
Então, é preciso chamar a atenção para esta configuração incômoda em que se transformam as 
Forças Armadas hoje. O excesso de poder, a possibilidade de coerção e o abuso de autoridade se 
tornam tão corriqueiros que sua posição é, além de antidemocrática, uma ameaça constante aos 
avanços possíveis da Constituinte.  
5 – É preciso cortar pela raiz este intervencionismo na vida política do País. Por outro lado, seria bom 
ter os militares todos votando, sendo votados, participando de todas as facetas da vida nacional, mas 
não como corporação privilegiada e sim como cidadãos da República, através de nossas instituições, 
e espaços apropriados.  
Quanto à Segurança Nacional, é preciso repetir que não se dará através do reforço do orçamento das 
Forças Armadas e sim de um programa de desenvolvimento que implique distribuição de justiça e de 
oportunidades. Logo, precisamos retirar de nossas cabeças - para conseguir elaborar uma 
Constituição digna e equilibrada - a incômoda, ilegal e anticonstitucional intervenção militar.  
O curioso é que, de certa forma, ainda estamos aceitando as regras do jogo que os militares 
impuseram e os debates e pronunciamentos ainda estão carregados da matéria que há muito deveria 
ser superada. Repito que os parlamentares se encontram sob a opressão da sombra militar e dos 
artifícios autoritários. A retórica se deslanchou, mas, e por isso mesmo, encobre o fato vergonhoso de 
que não podemos avançar os parlamentares que seriam necessários ao avanço das forças 
populares.  
Parecer:   
   A Emenda visa a acrescentar no Título X do Substitutivo - Das Disposições Transitórias, artigo 
preceituando a implantação do Ministério da Defesa, no prazo de cento e oitenta dias, após a 
promulgação da Carta Magna.  
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Não obstante as razões expendidas, preferimos manter o texto do Substitutivo, que nos parece mais 
adequado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29888 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 2o. do art. 192. 
Justificativa: 
O dispositivo atacado colide com o item II do art. 20 e com o enunciado nos parágrafos 1° e 4°  
do art. 6°.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do parágrafo 2o. do art. 192.  
Não se justifica a supressão pretendida, pois as punições disciplinares não são obrigadas pelo 
habeas corpus.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30259 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Alterado: Art. 192 que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 192 - 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, devem observância à Constituição, e  
destinam-se, apenas, à defesa da Pátria." 
Justificativa: 
Na forma como dispôs o texto, as Forças Armadas estão acima da Constituição, o que é um 
equívoco, de que se deve afastar.  
Na verdade, o mecanismo é inverso. A Constituição é que garante legalidade e legitimidade das 
Forças Armadas. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação ao art. 192.  
Entendemos melhor a redação dada no Substitutivo sob exame. Resulta dispensável a nação ao 
dever de observância das Forças Armadas à Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30896 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva/Modificativa  
Dispositivo Emendado art. 192  
Art. 192, caput passa a ter a seguinte redação:  
"As Forças Armadas, constituídas pela  
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são  
instituições nacionais permanentes e regulares,  
organizadas na base da hierarquia e na disciplina,  
sob a autoridade suprema do Presidente da  
República se destinam à defesa da Pátria e à  
garantia de ordem constitucional.  
Parágrafo 1o.- Para intervir em conflitos  
externos ou nas questões que versem sobre a ordem  
constitucional, torna-se necessário, por inciativa  
do Presidente da República, obtenha a aprovação do  
Congresso Nacional.  
Parágrafo 2o. - Constitui crime inafiançável  
atos de grupos armados civis e militares contra o  
Estado Democrático.  
Parágrafo 3o. - Cabe ao Presidente da  
República a direção da política de guerra e a  
escolha dos comandantes em Chefes.  
Parágrafo 4o.- Lei complementar estabelecerá  
as normas gerais a serem adotadas na organização e  
no preparo das Forças Armadas. 
Justificativa: 
Sem dúvida as Forças Armadas constituem a espinha dorsal da nacionalidade. No contexto de um 
Estado Democrático consolidado ou em fase de consolidação devem manter uma relação vinculatória 
com a ordem civil – cuja grande expressão se situa no Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação do art. 192.  
A redação proposta enumerada por caminhos estranhos à estrita definição das funções das Forças 
Armadas.  
Parece-nos mais conveniente a fórmula adotada no novo Substitutivo que ora oferecemos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31117 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 192.  
Art. 192 - AS FORÇAS ARMADAS, constituída  
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, e destinam-se à defesa da Pátria, à  
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 
Justificativa: 
Tradicionalmente compete às Forças Armadas a garantia da lei e da ordem. Não vemos razão para a 
mudança que se pretende.  
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação ao art. 192.  
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A fórmula proposta deixa de prever que aos poderes cabe a iniciativa do emprego das Forças 
Armadas somadas para garanti a da ordem e da lei.  
A redação do novo Substitutivo parece-nos mais adequada para regular a matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32200 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo II do Título VI  
Das Forças Armadas  
Substitua-se o texto constante do Capítulo II  
do Título VI do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte  
redação:  
Título VI  
Capítulo II  
Das Forças Armadas  
Art. 142. - 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, sobre a autoridade suprema do  
Presidente da República, e destinam-se à defesa da  
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e  
por iniciativa expressa destes, da ordem  
constitucional.  
§ 1o. - Lei complementar estabelecerá as  
normas gerais a serem adotadas na organização, no  
preparo e no emprego das Forças Armadas.  
§ 2o. - Não caberá "habeas corpus" em relação  
a punições disciplinares militares.  
Art. 143. - O serviço militar é obrigatório  
nos termos da lei.  
§ 1o. - Às Forças Armadas compete, na forma  
da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em  
tempo de paz, após alistados, alegaram imperativo  
de consciência para eximirem-se de atividades de  
caráter essencialmente militar.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir. 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras. Às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
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tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Pela rejeição, conforme parecer da emenda no. ES24080-3. 
   
   EMENDA:32614 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do Art. 192 do projeto a seguinte redação:  
Art. 192 – .............................. 
Parágrafo Primeiro: - Lei complementar estabelecerá as 
normas gerais a serem adotadas na organização,  
no emprego das forças armadas dispondo, 
em especial, sobre a proteção à  
ecologia na Região Amazônica, no Pantanal  
Mato-grossense, nos mares e nos rios caudalosos,  
não excluídas as atribuições de outras Autoridades  
igualmente responsáveis. 
Justificativa: 
As Forças Armadas possuem papel da maior importância dentro de um País. Destinam-se elas, 
primordialmente à defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 
Porém, contudo, perfeitamente, desempenhar outras atividades, também relevantes, sem que haja 
quebra de sua missão profissional.  
O Brasil é, tradicionalmente, um país pacifista sendo o único que consagra, em seu texto 
constitucional, o apelo aos meios pacíficos de solução das controvérsias, através das organizações 
internacionais de que participe. E, de modo frontal condena a guerra de conquista. Assim, a teor da 
própria índole do nosso povo, as nossas Forças Armadas, de tão gloriosas tradições, não podem se 
dedicar, única e exclusivamente, aos aspectos militares. Uma outra função, também, pode lhes ser 
atribuída a preservação da ecologia na região Amazônica, no Pantanal Mato-grossense, nos mares e 
nos rios caudalosos.  
Atualmente, a ação predatória do homem tem comprometido, a níveis extremamente perigosos, a 
própria segurança do planeta. E os maiores atentados são, exatamente, contra as reservas naturais 
ainda intactas ou que têm maior impacto ambiental. Nesse contexto, o nosso País pode orgulhar-se 
de possuir ricas reservas ambientais e inúmeros ecossistemas a proteger.  
A realidade tem demonstrado que I.B.D.F. e sua Guarda Florestal não estão em condições de exercer 
uma efetiva fiscalização. Do mesmo modo, a Polícia Federal ou as Polícias Estaduais não podem se 
incumbir dessa atuação por absoluta carência de recursos e de meios humanos. 
O mesmo, todavia, não se verifica relativamente às Forças Armadas. O serviço militar obrigatório traz, 
anualmente, milhares de conscritos para o cumprimento desse direito-dever patriótico. Parece-me, 
que, inclusive, essa pretendida atuação na defesa do patrimônio ecológico é salutar na formação 
desses jovens. O Exército e a Marinha, assim como a Aeronáutica, podem desenvolver projetos de 
treinamento militar que incluam obrigatoriamente, o patrulhamento das áreas pretendidas por esta 
emenda.  
Estaremos, desta forma, protegendo a Amazônia e outros locais da devastação sistemática; 
reprimiremos o contrabando de aves e de espécies já em franca extinção; evitaremos a matança de 
jacarés e outros animais; patrulharemos melhor nossas fronteiras terrestres; impediremos a pesca 
predatória em nosso litoral e nos rios mais importantes; daremos, enfim, condições às Forças 
Armadas de exercerem uma missão altamente profícua para toda a comunidade, tanto nacional 
quanto internacional.  
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E os resultados dessa atuação de nossas Forças Armadas ajudará na formação ecológica e 
preservacionista de todos aqueles que prestarem o serviço militar. Desse modo, o contingente das 
pessoas dedicadas às causas do meio ambiente aumentará podendo-se prever, a médio prazo, uma 
reversão da perspectiva anual. Alimento a esperança de que, graças a essa formação da juventude, 
nosso País poderá, até mesmo, extinguir as ameaças de predação às nossas reservas naturais 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 192.  
A redação do Substitutivo resulta mais apropriada para regular a matéria a se conter na lei 
complementar.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:32999 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 1o. do artigo 192:  
"Art. 192 ..................... 
§ 1o. - Lei complementar estabelecerá as  
normas gerais a serem adotadas na organização e no  
preparo das Forças Armadas". 
Justificativa: 
O emprego das Forças Armadas diz respeito a definição do seu papel constitucional como explicita o 
”caput” do artigo 192. 
Portanto, não podemos deixar para a lei complementar a definição das normas sobre o emprego da 
Forças Armadas.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 192.  
Parece-nos conveniente que disponha a lei sobre as limitações do emprego das Forças Armadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34000 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título VI a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título VI  
Da Defesa do Estado e das Instituições  
Democráticas  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo II  
Das Forças Armadas  
Art. 192 - As Forças Armadas, constituídas  
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,  
são instituições nacionais permanentes e  
regulares, organizadas com base na hierarquia e na  
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disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente  
da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à  
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da  
ordem.  
§ 1o - Lei complementar estabelecerá as normas  
gerais a serem adotadas na organização, no preparo  
e no emprego das Forças Armadas.  
§ 2o Não caberá "habeas corpus" em relação a  
punições disciplinares militares.  
Art. 193 - O serviço militar é obrigatório  
nos termos da lei.  
§ 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.  
§ 2o. - As mulheres e os eclesiásticos ficam  
isentos do serviço militar obrigatório em tempo de  
paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei  
lhes atribuir.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   A emenda em questão, subscrita por vinte três Constituintes, dispõe sobre o Título VI - Da Defesa 
do Estado e das Instituições Democráticas, compreendendo os artigos 182/194 do Substitutivo sob 
análise.  
Representa excelente contribuição para o aprimoramento do texto, devendo, pois, ser incluída no 
Substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34308 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Capítulo II  
Das Forças Armadas  
Art. 192 - 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 e destinam-se à defesa da Pátria e à  
garantia dos poderes Constituídos, da lei e da ordem.  
§ 1o. ........................ 
§ 2o. ........................ 
§ 3o. - Cabe ao Presidente da República a  
direção da política de guerra e a escolha dos  
Comandantes-Chefes. 
Justificativa: 
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Ouvidos os diversos setores especializados em assuntos de Forças Armadas, oficiais, universitários, 
etc, ouvidas organizações públicas e particulares, a subcomissão de Defesa do Estado e a Comissão 
Temática, aprovaram por larga maioria de votos, o texto que ora submeto a diligente análise do 
Exmo. Sr. Relator.  
Tendo em vista tratar-se de tema especializado, no contexto da Carta Constitucional, não creio que 
haja óbice ente este e os diversos títulos e capítulos, cuja sistematização recomenda redação de 
m[mérito divergente do aprovado na subcomissão e na Comissão.  
Cabe asseverar que a tradição constitucional brasileira, desde o advento da República, tem 
consagrado no Capítulo das Forças Armadas, a matéria, em forma semelhante  aquela que ora 
proponho.  
Parecer:   
   A inclusão do § 3o. resulta desnecessário, pois a condição de autoridade suprema do Presidente da 
República diante das Forças Armadas já o qualifica como diretor da política de guerra e da escolha 
dos Comandantes -Chefes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34495 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 192, do substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
"Art. 192 - Reservam-se às Forças Armadas,  
constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica,  
a defesa externa e a segurança das fronteiras, mar  
territorial e do espaço aéreo.  
Parágrafo Único - Somente, atendendo à  
solicitação motivada de Governo estadual e por  
autorização expressa do Congresso Nacional, o  
Presidente da República poderá determinar a  
colaboração das Forças Armadas com as polícias de  
um ou mais Estados no controle de convulsões  
internas graves". 
Justificativa: 
As Forças Armadas, constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, é reservado o papel de 
responsáveis pela defesa externa no mais amplo sentido de expressão e de garantia de segurança 
das fronteiras com os Países vizinhos do mar territorial e da coluna de ar sobre o território nacional. 
Guardiãs das armas da nação, as Forças Armadas devem ser preservadas de participação em 
acontecimentos menores de natureza policial, capazes de desprestigiá-las ou de pô-las em confronto 
direto com a opinião pública.  
Nação pacífica por votação, o que por si só justificaria a inexistência de Forças Armadas, no entanto, 
a preservação dessa instituição arraigada nas tradições nacionais impõe-se ainda, uma vez que, 
embora esporadicamente, foram chamadas a participar do teatro de operações bélicas como por 
ocasião da Segunda Guerra Mundial para deter, conter e derrotar o nazi-facismo. 
Sua atuação na ordem interna é limitada à hipótese de grave convulsão intestina, quando se permite 
sua colaboração com as Polícias Estaduais.  
Mesmo assim, no propósito de evitar que se imiscuam em episódios de expressão insignificante, o 
Comandante e Chefe das Forças Armadas, o Presidente da República, só poderá autorizá-la a 
colaborar com as Policias Estaduais, mediante solicitação motivada do Governo Estadual e 
autorização expressa do Congresso Nacional.   
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 192.  
A fórmula proposta pela Emenda não aperfeiçoa o texto, razão pela qual deve a proposição ser 
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rejeitada.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:01227 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação ao Art. 167, para:  
Art. 167. 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à  
garantia dos poderes constitucionais e, por  
iniciativa destes, da ordem constitucional. 
Justificativa: 
A posição mais avançada, do ponto de vista de um democratismo de sentido transformador, é aquela 
que propunha restringir o papel constitucional das Forças Armadas exclusivamente à defesa do país 
contra eventual inimigo externo, retirando-lhes a atribuição repressiva da guarda pretoriana à serviço 
da manutenção do status quo. Todavia, a composição desta Constituinte impossibilita que ela vá à 
fundo na questão do intervencionismo militar na vida política nacional. A disputa envolvendo a missão 
constitucional das instituições militares ficou de antemão esvaziada e rebaixada, devido ao 
conservadorismo de uns e ao espírito concessivo de outros. Para isto pesaram inclusive as pressões 
do próprio lobby militar. 
Sem abrir mão das convicções gerais que negam qualquer legitimidade à repressão do povo pelas 
Forças Armadas, a emenda ora apesentada leva em conta as grandes limitações já estabelecidas 
neste particular, para a nova constituição, procurando tão somente levantar obstáculos políticos e 
jurídicos ao intervencionismo militar. Neste sentido, há duas questões fundamentais na alteração de 
redação que propomos para o Art. 167. 
A primeira questão diz respeito a dicotomia entre os conceitos de lei e ordem presentes na redação 
original do artigo. Naquela formulação, aparece uma noção de ordem separada da lei, e, portanto, 
desusada da Constituição. Uma noção de ordem de conteúdo subjetivo e abstrato, não definida 
juridicamente, e, por isso, arbitrária, sujeita à livre interpretação ideológica de apenas um qualquer 
dos poderes constitucionais. O qual, com base nessa interpretação unilateral do que entenda por 
“ordem”, poderá, por sua iniciativa isolada, promover a intervenção militar na vida política nacional, 
com respaldo nessa ambiguidade da Constituição. Trata-se, portanto, de conter o potencial de arbítrio 
presente na versão original do Art. 167, substituindo a expressão “da lei e da ordem” por “da ordem 
constitucional”, de tal forma que o conceito de ordem fica condicionando às disposições 
constitucionais.  
A segunda questão fundamental, que se liga com a primeira, diz respeito às propaladas relações de 
igualdade, independência e equilíbrio entre os poderes constitucionais republicanos. Na redação 
original, no caso de um conflito de posições entre esses poderes, um deles poderá sozinho invocar a 
necessidade de garantia da “lei” ou da “ordem” e mobilizar as Forças Armadas, superpondo-se pela 
força aos demais poderes e anulando a igualdade, independência e equilíbrio entre os mesmos. 
Nessa lógica jurídica, às Forças Armadas seria permitido agir como um super-poder situado acima de 
determinados poderes constitucionais, desde que um único desses poderes constitucionais tomasse 
a iniciativa de mobilizá-las. Para eliminar essa possibilidade, a redação que propomos substituir a 
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expressão “por iniciativa de um destes” pela expressão “por iniciativa destes”, exigindo-se, assim, a 
interação entre os poderes constitucionais, nos termos da constituição, para que possa ser toada a 
iniciativa da intervenção militar no processo político, a qual, a “lei”. Da mesma forma, a intervenção 
militar neste caso ficará, ela própria, delimitada pelas disposições constitucionais.  
Ainda assim, tratando-se de uma ordem constitucional essencialmente conservadora e de poderes 
constitucionais também tendencialmente conservadores, mesmo desta nova redação que 
apresentamos para o Art. 167 é ainda muito limitada, significando uma iniciativa legislativa de caráter 
meramente defensivo e de resistência. Em última instância, a questão de fazer frente ao 
intervencionismo militar e à repressão ao povo se decidirá na disputa política entre as classes sociais, 
cabendo ao movimento democrático e às forças populares preparar-se politicamente para barrar o 
golpismo e a barbárie quando for necessário.  
Parecer:   
   A emenda apresentada propõe a exclusão da expressão "da lei e da ordem", aceita e aprovada 
pela Comissão de Sistematização.  
Entendemos que " a garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa destes, da ordem 
constitucional"- como é proposto na emenda, é "preciosismo óbvio". E, como tal, somos pela retida da 
expressão "ordem constitucional" e pela manutenção "da lei e da ordem" por ser mais abrangente, 
não somente ao que determina a constituição, como a lei ordinária e o que se deseja como ordem 
pública da sociedade.  
Somos pela rejeição da emenda 
   
   EMENDA:01360 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 167  
Dê-se ao artigo 167 do Projeto a seguinte redação:  
Art. 167 - 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à  
garantia dos poderes constitucionais, e por  
iniciativa do Poder Executivo com a prévia  
aprovação do Poder Legislativo, da ordem  
constitucional. 
Justificativa: 
A formulação que propomos visa regular com mais precisão a possibilidade de intervenção das 
Forças Armadas na garantia da ordem constitucional, subordinando essa intervenção à iniciativa 
exclusiva do Poder Executivo com a prévia autorização do Poder Legislativo. Com essa formulação, 
imaginamos que se evita a intervenção ilimitada das Forças Armadas na ordem interna, que deve ser 
uma norma dos regimes democráticos. 
Parecer:   
   Opino pela rejeição, na forma do parecer oferecido à emenda 2p01603-1. 
   
   EMENDA:01603 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 167 do projeto de  
Constituição "A", a seguinte redação:  
Art. 167 - 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, e destinam-se à defesa da Pátria, e  
à garantia dos poderes constitucionais. 
Justificativa: 
Propomos a alteração do artigo 167 do Projeto de Constituição, de forma a explicitar a função das 
Forças Armadas que destinam-se a defesa da Pátria e salvaguarda dos Poderes Constitucionais 
Entendemos que não devemos estender sua ação para a manutenção da lei e da ordem, que seria 
atribuição dos governantes, com suas polícias civis e militares, bem como competência do Poder 
Judiciário. A intervenção das Forças Armadas na manutenção da lei e da ordem, a pedido de um dos 
poderes constitucionais, representa, em nosso entender, uma interferência descabida e indevida de 
um poder sobre outro, a exemplo que ocorreu em 31 de março de 1964.   
Parecer:   
   Somos pela rejeição da emenda resposta, na forma como justificamos na emenda nr.2p01360-1.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02041 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO V 
Dê-se ao Título V do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO V 
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS 
CAPÍTULO I 
DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO 
[...] 
CAPÍTULO II 
DAS FORÇAS ARMADAS 
Art. 168 - As Forças Armadas, constituída 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia 
dos poderes constitucionais e, por iniciativa de um destes, da lei e da ordem. 
Parágrafo 1º - Lei Complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, 
no preparo e no emprego das Forças Armadas. 
Parágrafo 2º - Não caberá “habeas corpus” em relação a punições disciplinares militares. 
[...] 

Assinaturas  

1. Ricardo Fiuza 
2. Ismael Wanderley 
3. Antônio Câmara 
4. Henrique Eduardo Alves 
5. Sadie Hauache 
6. Siqueira Campos 
7. Aluízio Campos 

8. Eunice Michiles 
9. Samir Achoa 
10. Maurício Nasser 
11. Francisco Dornelles 
12. Mauro Sampaio 
13. Stélio Dias 
14. Airton Cordeiro 

15. José Camargo 
16. Mattos Leão 
17. José Tinoco 
18. João Castelo 
19. Guilherme Palmeira 
20. Carlos Chiarelli 
21. Ézio Ferreira 
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22. José Dutra 
23. Carrel Benevides 
24. Joaquim Sucena 

(Apoiamento) 
25. Roberto Torres 
26. Arnaldo Faria de Sá 
27. Sólon Borges dos Reis 
28. Expedito Machado 
29. Manoel Viana 
30. Amaral Neto 
31. Antonio Salim Curiatti 
32. José Luiz Maia 
33. Carlos Vírgilio 
34. Mário Bouchardet 
35. Melo Freire 
36. Leopoldo Bessone 
37. Aloísio Vasconcelos 
38. Messias Góis 
39. Luiz Marques 
40. Orlando Bezerra 
41. Furtado Leite 
42. Daso Coimbra 
43. João Rezek 
44. Roberto Jefferson 
45. João Menezes 
46. Vingt Rosado 
47. Cardoso Alves 
48. Paulo Roberto 
49. Lourival Baptista 
50. Rubem Branquinho 
51. Cleonâncio Fonseca 
52. Bonifácio de Andrade 
53. Agripino de Oliveira Lima 
54. Narciso Mendes 
55. Marcondes Gadelha 
56. Mello Reis 
57. Arnold Fioravante 
58. Jorge Arbage 
59. Chagas Duarte 
60. Álvaro Pacheco 
61. Felipe Mendes 
62. Alysson Paulinelli 
63. Aloysio Chaves 
64. Sotero Cunha  
65. Gastone Righi 
66. Dirce Tut Quadros 
67. José Messias Murad 
68. Mozarildo Cavalcanti 
69. Flávio Rocha 
70. Gustavo de Faria 
71. Flávio Palmier da Veiga 
72. Gil César 
73. João Da Mata 
74. Dionísio Hage 
75. Leopoldo Peres 
76. Carlos Sant’anna 
77. Délio Braz 
78. Gilson Machado 
79. Nabor Júnior 
80. Geraldo Fleming 
81. Osvaldo Sobrinho 
82. Osvaldo Coelho 
83. Hilário Braun 
84. Edivaldo Motta 
85. Paulo Zarzur 
86.  Nilson Gibson 

87. Milton Reis 
88. Marcos Lima 
89. Milton Barbosa 
90. Ubiratan Aguiar 
91. Chagas Duarte 
92. Marluce Pinto 
93. Ottomar Pinto 
94. Olavo Pires 
95. Victor Fontana 
96. Orlando Pacheco 
97. Orlando Bezerra 
98. Ruberval Pilotto 
99. Alexandre Puzyna 
100. Artenir Werner 
101. Jorge Bornhausen 
102. Divaldo Suruagy 
103. Francisco Sales 
104. Assis Canuto 
105. José Viana 
106. Lael Varela 
107. Telmo Kirst 
108. Darcy Pozza 
109. Arnaldo Prieto 
110. Osvaldo Bender 
111. Adylson Motta 
112. Hilário Braun 
113. Paulo Mincarone 
114. Adroaldo Streck 
115. Victor Faccione 
116. Luís Roberto Ponte 
117. João de Deus Antunes 
118. Djenal Gonçalves 
119. José Egreja 
120. Ricardo Izar 
121. Afif Domingos 
122. Jayme Paliarin 
123. Delfim Neto 
124. Farabulini Júnior 
125. Fausto Rocha 
126. Tito Costa 
127. Caio Pompeu 
128. Felipe Cheidde 
129. Virgílio Galassi 
130. Manoel Moreira 
131. José Mendonça Bezerra 
132. José Lourenço 
133. Vinícius Cansanção 
134. Ronaro Corrêa 
135. Paes Landin 
136. Alércio Dias 
137. Mussa Demes 
138. Jessé Freire 
139. Gandi Jamil 
140. Alexandre Costa 
141. Albérico Cordeiro 
142. Iberê Ferreira 
143. José Santana de 

Vasconcellos 
144. Christóvam Chiaradia 
145. Rosa Prata 
146. Mário De Oliveira 
147. Silvio Abreu 
148. Luiz Leal 
149. Genésio Bernardino 
150. Alfredo Campos 
151. Theodoro Mendes 

152. Amílcar Moreira 
153. Osvaldo Almeida 
154. Ronaldo Carvalho 
155. José Freire 
156. Matheus Iensen 
157. Antonio Ueno 
158. Dionísio Dal Prá 
159. Jacy Scanagatta 
160. Basílio Villani 
161. Osvaldo Trevisan 
162. Renato Johnsson 
163. Ervin Bonkoski 
164. Jovanni Masini 
165. Paulo Pimentel 
166. José Carlos Martinez 
167. Arolde De Oliveira 
168. Rubem Medina 
169. Denisar Arneiro 
170. Jorge Leite 
171. Aloisio Teixeira 
172. Roberto Augusto 
173. Messias Soares 
174. Dalton Canabrava 
175. Asdrúbal Bentes 
176. Jarbas Passarinho 
177. Gerson Peres 
178. Carlos Vinagre 
179. Fernando Velasco 
180. Arnaldo Moraes 
181. Fausto Fernandes 
182. Domingos Juvenil 
183. Inocêncio Oliveira 
184. Osvaldo Coelho 
185. Salatiel Carvalho 
186. José Moura 
187. Marco Maciel 
188. Gilson Machado 
189. José Mendonça Bezerra 
190. Carlos De’carli 
191. Paulo Marques 
192. José Luiz Maia 
193. João Lobo 
194. Oscar Corrêa 
195. Maurício Campos 
196. Sérgio Werneck 
197. Raimundo Rezende 
198. José Geraldo 
199. Álvaro Antônio 
200. José Elias 
201. Rodrigues Palma 
202. Levy Dias 
203. Ruben Figueiró 
204. Rachid Saldanha Derzi 
205. Ivo Cersósimo 
206. Enoc Vieira 
207. Joaquim Haickel 
208. Edison Lobão 
209. Victor Trovão 
210. Onofre Corrêa 
211. Albérico Filho 
212. Vieira Da Silva 
213. Costa Ferreira 
214. Eliezer Moreira 
215. José Teixeira 
216. Júlio Campos 
217. Ubiratan Spinelli 
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218. Jonas Pinheiro 
219. Louremberg Nunes Rocha 
220. Roberto Campos 
221. Cunha Bueno 
222. Aécio De Borba 
223. Bezerra De Melo 
224. Francisco Carneiro 
225. Fábio Raunheitti 
226. Feres Nader 
227. Meira Filho 
228. Márcia Kubitschek 
229. Milton Reis 
230. Irapuan Costa Júnior 
231. Roberto Balestra 
232. Luiz Soyer 
233. Délio Braz 
234. Naphtali Alves Souza 
235. Jalles Fontoura 
236. Paulo Roberto Cunha 
237. Pedro Canedo 
238. Lúcia Vânia 
239. Nion Albernaz 
240. Fernando Cunha 
241. Antônio De Jesus 
242. Nyder Barbosa 
243. Pedro Ceolin  
244. José Lins 
245. Homero Santos 
246. Chico Humberto 
247. Osmundo Rebouças 
248. José Lourenço 

249. Luis Eduardo 
250. Eraldo Tinoco 
251. Benito Gama 
252. Jorge Viana 
253. Ângelo Magalhães 
254. Leur Lomanto 
255. Jonival Lucas 
256. Sérgio Brito 
257. Roberto Balestra 
258. Waldeck Ornelas 
259. Francisco Benjamim 
260. Etevaldo Nogueira 
261. João Alves 
262. Francisco Diógenes 
263. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
264. Jairo Carneiro 
265. Paulo Marques 
266. Rita Furtado  
267. Jairo Azi 
268. Eduardo Moreira 
269. Manoel Ribeiro 
270. Naphtali Alves De Sousa 
271. José Mello 
272. Jesus Tajra 
273. José Dutra 
274. Hélio Rosas 
275. Simão Sessim 
276. Osmar Leitão 
277. Miraldo Gomes 
278. José Carlos Coutinho 

279. Antonio Carlos Franco 
280. Rubem Branquinho 
281. Maria Lúcia 
282. Maluly Neto 
283. Carlos Alberto 
284. Gidel Dantas 
285. Adauto Pereira 
286. Anníbal Barcellos 
287. Geovani Borges 
288. Eraldo Trindade 
289. Antonio Ferreira 
290. João Machado Rollemberg 
291. Odacir Soares 
292. Mauro Miranda 
293. Sarney Filho 
294. Albano Franco 
295. Francisco Coelho 
296. João Lobo 
297. Wagner Lago 
298. Erico Pegoraro 
299. Evaldo Gonçalves 
300. Raimundo Lira 
301. Fernando Gomes 
302. Messias Soares 
303. César Cals Neto 
304. Mauro Borges 
305. Arnaldo Martins 
306. Eliel Rodrigues 
307. Joaquim Bevilacqua 

 
Justificativa:   

   A presente emenda substitutiva tem por escopo deixar mais explícitos alguns textos do Projeto de Constituição. 
No artigo 159, “caput”, suprime-se a condicionamento da decretação do estado de defesa ao pronunciamento do Congresso 
Nacional, em respeito à urgência requerida pela ação contra ameaças graves e iminente instabilidade institucional, que não 
compraz com qualquer tipo de retardamento. 
No artigo 170, desdobrou-se o parágrafo 3º para evitar-se dúbia interpretação sobre as forças auxiliares e reservas do 
Exército, descritas no Projeto da Comissão de Sistematização. 
No mais, são pequenos acertos de linguagem, introduzidos nos textos dos artigos e parágrafos deste Título. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Adianto que votarei pela aprovação, 
nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 160 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 161 ( "caput “ ), incisos I e II e Parágrafo único; Art. 162 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 163 ("caput") 
incisos I, II, III, IV, V, VI e VII e seu Parágrafo único; Art. 164 ("caput"); Art. 165 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 166 ("caput"); Art. 167 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 168 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 169, §§ 1º e 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 170 ("caput"), incisos I, II e III, § 1º, incisos I, II, III e IV, 
§§ 2º , 3º , 4º , 5º e 6º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

__________________________________________________________________ 
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FASE U 

    
   EMENDA:00799 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja suprimido o parágrafo 2o., do Artigo 148. 
Justificativa: 
O INCISO XXXVI, do Artigo 5° diz:  
“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;  
Já o Inciso IXIX, do mesmo Artigo 5°, diz: 
“Conceder-se-á “habeas corpus” Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçada de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.  
Além do texto que se pretende suprimir se referir genérica e imprecisamente a punições disciplinares, sabemos 
que a expressão correta seria Prisão Disciplinar.  
Ocorre que a prisão disciplinar pode-se dar em consequência de ilegalidade ou de abuso de poder, devendo 
ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, por se tratar de lesão a direito.  
Ademais, os tribunais hoje não têm-se esquivado de apreciar habeas corpus nos casos de prisão disciplinar, 
mesmo sendo as normas em vigor exatamente iguais às que a nova ordem Constitucional pretende reeditar.  
Assim, a supressão se faz urgente não só para compatibilizar o texto, mas também para impedir futuros 
conflitos entre poderes, para proteger os cidadãos militares de todas as formas de arbitrariedades e para criar 
condições favoráveis ao cumprimento da futura Constituição.  
Parecer:   
   As garantias constitucionais invocadas por fundamento da extirpação do § 2o. do art. 148 não devem ter a 
extensão absoluta que se pretende em relação às sanções disciplinares impostas a militares.  
É que, no meio castrense, o princípio "pró-disciplina" se reveste de caráter essencial e inarredável, porquanto 
afeta o dúplice pilar sobre que se esteia toda a organização militar.  
Assim, quando se veda a concessão de "habeas-corpus" em favor dos punidos disciplinarmente, o que se 
objetiva é o mérito da penalidade, que fica excluído de apreciação judicial para esse efeito.  
Claro que os requisitos formais, competência e legalidade continuarão passíveis de exame pelo Judiciário, 
consoante a copiosa jurisprudência, lembrada pelo próprio Autor da Emenda.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00987 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "... à garantia dos poderes  
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,  
da lei e da ordem" constante do art. 148 do  
Projeto de Constituição (B).  
Justificativa: 
A supressão proposta objetiva contemplar no texto constitucional e atribuição constitucional das Forças 
Armadas restrita à defesa da Pátria, atinge aspiração do povo brasileiro e condição essencial para a 
profissionalização das Forças Armadas, retirando-lhes qualquer atribuição constitucional que permita a sua 
intervenção na política interna do país. Essa supressão é uma exigência democrática.  
Parecer:   
   Pretende a emenda em exame suprimir do Art. 148 a expressão "... à garantia dos poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem".  
Consideramos inconveniente a supressão proposta, por incidir sobre texto muito importante, que sobremaneira 
interessa à defesa do Estado democrático.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01117 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PSDB/SP) 
Texto:   
   "Suprima-se as expressões "por iniciativa de  
qualquer destes, da lei e da ordem", do caput do  
artigo 148, do Capítulo II". 
Justificativa: 
Trata-se, a frase acima, de portadora de dúbia interpretação, propiciando a justificação constitucional de 
tentativas de golpe, por quanto no Brasil os conceitos de “lei” e “ordem” são muito elásticos e usados ao bel-
prazer dos interessados. Num passado não muito remoto, inclusive, um Ministério do Exército comandou um 
golpe em nome do “retorno aos quadros constitucionais vigentes” (SIC)... 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda número 2T00987-9. 
   
   EMENDA:01321 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprime a letra "e" e a expressão "da lei e  
da ordem" do caput do Artigo 148, que fica com a  
seguinte redação:  
Art. 148. 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, e destinam-se à defesa da Pátria, à  
garantia dos poderes constitucionais por  
iniciativa de qualquer destes. 
Justificativa: 
Ao atribuir às Forças Armadas o papel constitucional de defesa da lei e da ordem, se está preservando a tutela 
militar explícita sobre a sociedade e o Estado. Em nome da lei, torna-se possível uma ação militar contra 
qualquer mobilização política ou social de maior envergadura. Em nome da ordem, torna-se possível uma ação 
militar de sentido golpista, a qual poderá invocar a própria Constituição para tentar se legitimar.  
A aprovação dessa emenda, que visa tão somente eliminar os aspectos mais grotescos e evidentes da tutela 
militar, é, portanto, um imperativo da democracia.  
Parecer:   
Pela rejeição, nos termos do parecer à emenda número 2T00987-9. 

 
 

___________________________________________________________________ 
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