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Aan

Escola de Coman-
do e Estado-
Maior do Exérci-
to (Eceme) criou, 
desde 1989, um 

o após a pro- 
mulgação da atual Constitui-
ção, programa intitulado Curso 
de Política,Estratégiae Alta Ad-
ministração do Exército (C-
PF.AEx), para aperfeiçoamento 
de coronéls.Quando dasuacria-
ção,nalinhada Constituição de-
mocrática aprovada em 5 de ou-
tubro do ano anterior, a inten-
ção foi escolher coronéis que 
pudessem ser nomeados gene-
rais ao fim do curso, fazendo-os 
passar um ano na escola situa-
da na Praia Vermelha estudan-
do questões denatureza consti-
tucional, econômica, social e 
política, com professores uni-
versitários,especialistas e auto-
ridades dos Três Poderes. 

Comecei a lecionar na Ece-
me em 1990 e este ano comple-
tei 30 anos, proferindo pales-
tras no CPEAEx e transmitin-
do aseus participantesconheci-
mentos naárea de minhatitula-
ção acadêmica (Direito Consti-
tucional), embora não poucas 
vezes discutindo as grandes 
questões econômicas, sociais e 
políticas. 

A maioria dos generais veio 
doCPEAEx,muitoemborapos-
sam alguns deles ter cursado 
idêntico programa na Escola 
de Guerra Naval ou na Escola 
da Aeronáutica, visto que na 
Eceme todo o ano recebemos 
um capitão de mar e guerra 
(Marinha) e um coronel da Ae-
ronáutica,0 mesmo ocorrendo 
com as duas escolas das outras 
Armas (Guerra Naval e Acro-
náutica), que recebem um coro-
nel do Exército. 

Um dos aspectos mais rele-
vantes desse curso - em que os 
coronéis passam a conhecer 
em profundidade os grandes 
desafios do Pais, internos e ex-
ternos, c a debatê-los - é a ple-
na consciência que todos eles 
têm de que o Exército é uma 
instituição do Estado a serviço 
do povo e da Constituição. Mi-
nha experiência é de que ser-
vem à democracia, no interes-
se da Nação, sem nenhum viés 
ideológico, pois distinguem o 
que são as correntes políticas, 
com seu necessário conteúdo 
ideológico, do que possam ser 
asfunções próprias de um Esta-
do organizado de Direito, ou se-
ja, uma democracia. Sabem 
que são uma instituição do Es- 

tado, mais que do governo, a 
serviço não desta ou daquela 
ideologia, mas a serviço da 
Constituição e da democracia. 

Não sem razão o artigo 142 da 
Lei Suprema - assim redigido: 
"As Forças Armadas, constituídas 
pelaMorinha,pelo Exército epela 
Aeronáutica, são instituições na-
cionais permanentes e regukmes, 
organizadas com base na hierar-
quiaenadisriplina,sobaautorkla-
desupremadoPresiclenteda Repú-
blica,edestinam-se àdefesada Pá-
tria,kgarantiadospoderesconsti-
tucionais e, por iniciativa de qual-
quer destes, datei e da ordem" -dá 
às instituições armadas as fun-
ções de defesa da Pátria, de ga-
rantir os Poderes constitucio-
nais e de reposição da lei e da 
ordem, se solicitação houver de 
qualquer dos três Poderes. 

Percebe-se que o constituin-
te, sabiamente, ao hospedar o 
Estado Democrático de Direito 
com seus fundamentos no arti-
go 1.0  da Carta da República, e 
alicerçá-lo na harmonia e ft:de-
pendência dos Poderes no artigo 
2.0, outorgou às Forças Anua-
das as tarefas de garantir, de um 
lado, a democracia, em even-
tual crise, e de repor a lei e a 
ordem em eventual conflito en-
tre os Poderes. 

À evidência, a defesa da Pá-
tria - o vocábulo aparece com 
toda a sua densidade ôntica na 
Carta da República ao tratardas 
Forças Armadas - contra o ini- 

Uma democracia sem 
defesa fica à mercê de 
salvadores da pátria e 
de ditadores potenciais 

migo externo é sua principal 
função. Tanto é que o Título V 
da Constituição tem por deno-
minação Da Defesa do Estado e 
das Instituições Democráticas, 
cuidando dos mecanismos pa-
ra superação de crises (estado 
de defesa e estado de sítio) e das 
instituições para garantirem a 
democracia (Forças Armadas e 
forças de segurança pública). 

AriaAmaralSantos denomi-
nava esse título de "direito 
constitucional das crises", pois 
uma democracia sem defesa fi-
ca à mercê de salvadores da pá-
tria e de ditadores potenciais, 
como se pode ver atualmente 
na Venezuela, onde sua Consti-
tuição, que garante a democra-
cia e os direitos individuais,não 
tem mecanismos e salvaguar-
das contra a ditadura. 

Percebe -se, portanto, quê a 
mais democrática  Constitüi- 
ção do Brasil, amplamente dis-
cutida por constituintes e pela 
sociedade - nos primeiros me-
ses, os constituintes apenas ou-
viram professores universitá-
rios, líderes empresariais e sin-
dicais,além de especialistas so-
bre os temas escolhidosparain-
tegrarem a Carta Maior -, qu-
torgou às Forças Armadas o su-
premo papel de garantiras ins-
tituições e repor a &len ordem,a 
pedido de qualquer dos Pode- 
res, se forem tisnados em coa- , filto não democrático. 

Foi esse o espírito que levou à 
criação do CPEAEx, para os co-
ronéis de cujas turmas sairão 
promoções a general de briga-
da, não só porque, de um lado, 
têm a oportunidade de obter 
mais elementos para com-
preender a conjuntura nacio-
nal e internacional, como, de 
outro, por serem servidores per-
manentes da Carta Magna- 

Esse perfil das Forças Arma-
das - nos dias atuais, de pouco 
conhecimento da população e 
da imprensa - corresponde à 
realidade nacional, tendo eu a 
plena convicção, como velho 
advogado e professor de Direi-
to, de que, sendo as guardiã-si:Ia 
democracia e da Constituição, 
estão, cultural e moralmente, 
preparadas para o exercício .de 
sua relevantissima funçãqi  a 
fim de que os Poderes políti-
cos, escolhidos pelo povo (Le-
gislativo e Executivo), e o po-
der técnico, escolhido em con-
curso ou nos termos da Lei Su-
prema (Judiciário), tenham ple-
na garantia de que suas funções 
serão constitucionalmente No-
tegidas,para obem da democra-
cia brasileira. 

Quando Ulysses Guimarães, 
num arroubo pouco técnico, 
mas impregnado da real vonta-
de popular, declarou que aCons-
tituição brasileira era urna 
"Constituição cidadã", dese-
nhouoverdadeiro panorama da 
atual República, que, nada obs-
tante as crises por que passou, 
fundamentada está num texto, 
muitas vezes criticado por sua 
adiposidade e constante neces-
sidade de reajustes, mas não3m 
que diz respeito à estabilidade 
das instituições e àgarantia clos 
direitos individuais. 
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