A REALIDADE JURÍDICA DA TOMADA DO PODER PELOS MILITARES
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.

Vocês como puderam observar, este artigo da Constituição Federal Brasileira de 1988, coloca o
Presidente da República, como sendo o Comandante Supremo das Forças Armadas, e a Dilma ainda
fez mais, colocando um político, um comunista confesso para representá-la.
Os militares são também a garantia dos poderes constitucionais; que são o Legislativo, o Judiciário
e o Executivo, e o Executivo este é representado pela Presidente Dilma, ou seja, eles ainda têm que
defendê-la.
O Sr. Ulisses Guimarães, regozijou-se ao dizer que o guardião da Constituição estava deixando de
ser as Forças Armadas passando esta função para o STF.
Estão equivocados aqueles que pensam que as Forças Armadas podem tomar o poder quando quiser.
Temos a esperança do impeachment da Dilma, mas isto não mudará muito as coisas o VicePresidente vai assumir, ou no caso de ocorrer antes de prazo estipulado, se convocariam novas
eleições, mas não resolvemos ainda o problema das urnas eletrônicas, e a compra institucionalizada
de votos, que é a bolsa família.
Os Generais sempre foram escolhidos, desde a patente de Coronel ao Generalato, pelo Presidente da
República, e todos os governos antes da abertura, escolhiam os perfis psicológicos dos Generais,
como homens, aguerridos, de iniciativa, corajosos, intrépidos e que não desistem facilmente de seus
ideais. Características bem definidas no Deputado Federal e Capitão reservista do exército Jair
Messias Bolsonaro, na Jornalista e Ancora em todas as atividades em que a conhecemos Rachel
Sherahazade e no Ministro Do STF Joaquim Barbosa.
Mesmo que a Dilma seja autuada em Flagrante delito, a função de prendê-la é da Polícia Federal e
seu julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, que como eu já disse é um erro da nossa
Constituição atribuir ao Presidente o julgamento em primeiro grau ao STF, pois toda pessoa em
território nacional, tem direito a um segundo grau de julgamento, e que tribunal está acima do STF
para que se garanta este direito aos que são julgados em primeiro grau pelo STF.
Depois do advento da abertura, para prevenir uma ressurreição dos Generais passaram, a ser
escolhidos pelos Presidentes, por critérios opostos aos que foram apresentados em parágrafo
anterior.
Os Comandantes das três armas, para resolver este nosso problema, teriam que dar voz de prisão
aos seus superiores, que são o Celso Amorim e a Dilma.
Mas o STF, a Câmara dos Deputados e o Senado, também poderiam dar esta voz de prisão aos três
militares, pois todas as ações que estou simulando aos três Comandantes, são inconstitucionais.
Conclusão, se os militares intervirem, terá que ser com revolução, estado de sítio e atocaiar e
prender todos os opositores à revolução.
Apresentar um projeto de lei a ser referendado pelo povo, regulamentando a abertura de uma nova
Assembleia Nacional Constituinte, que não deve ser constituída por políticos que é o caso de nossa
atual Constituição. A nossa Constituição é tão liberal, que permite sua própria destruição, e dá ao
povo ingênuo o direito de querer ser democrático ou não.
Minha sugestão é que o povo depois de ter aprovado a lei de introdução à nova Assembleia
Nacional Constituinte vote um plebiscito, transferindo seu Poder Constitucional Originário aos
alunos universitários com mais de um ano no estabelecimento.
Para que eles formem um colegiado que escolherá três representantes, sedo um das Ciências
Jurídicas e os demais da área de ciências humanas de sua universidade para representarmo-nos na
Assembleia.

Então a Assembleia será dotada do mesmo três vezes mais o número de Doutores Constituintes que
o número de universidades públicas e privadas
Do Professor será exigido no mínimo um Doutorado, e a Orientação de no mínimo três Doutores.
Outro detalhe importante, os membros da assembleia ficarão inelegíveis para cargos políticos na
União, nos Estados e Municípios, justamente para não inserir o maior defeito que tem nossa
constituição atual, onde os constituintes fizeram a cama para se deitarem.
Enrolaram aos brasileiros com a reforma política e tributária desde a promulgação, pois a
constituição original deveria já trazer estas reformas, e isto eu sei que foi casuísmo deles, fazendonos de otários.
Os políticos passarão a ter que cumprir o que os doutores determinarem.
O DRAMA DA HIPERINFLAÇÃO.
Em 1986, quando tínhamos uma inflação de algumas dezenas de porcentos.
Quem tivesse algum dinheiro disponível, que fosse dispensável ao orçamento mensal, podia investir
em qualquer investimento que pagasse apenas a correção monetária, o que trazia um ganho
improdutivo para as pessoas, por exemplo, se eu tivesse 100 Cruzeiros disponíveis e conseguisse
mantê-lo num investimento chamado de overnight, ao final de um mês eu não teria menos que 140
Cruzeiros; e quem não tivesse dinheiro disponível, ou seja, tivesse que ocupá-lo todo no orçamento
doméstico, ficava com prejuízo.
O então presidente Sarney tentou resolver este problema de inflação aplicando um congelamento de
preços de produtos, serviços e salários, e com isto ele conseguiu deter a inflação por alguns meses.
Os empresários não queriam perder esta mamata e pressionaram o mercado até ir conseguindo
descongelar os produtos e serviços.
O soldo dos militares ficaram esquecidos.
Alguns de nós achávamos que era um tipo de revanchismo, devido aos 21 anos de governo militar.
Com isso o meu rendimento líquido chegou a 4.700 Cruzados, que dava apenas para fazer as
compras do mês, dos não perecíveis e uma semana dos perecíveis, e o dinheiro acabava.
Eu tinha carro mas não tinha dinheiro para por gasolina, eu tinha um filho, que não estava indo
muito bem no ensino público e eu, no início de 1986, coloquei-o numa escola particular, tive que
deixá-lo um ano sem estudar por conta disto.
Uma compra de mês hoje se faz com, por volta de R$500,00, pois este era meu poder aquisitivo
naquele ano.
Os militares que possuíam uma especialidade ou arma técnica, que no caso eu era de eletrônica, que
equivale à Arma de Comunicações no Exército, resolvemos, em atitude de protesto, pedir baixa.
Eu consegui, um empregão de 8.300 Cruzados por mês na EMBRAER, eu estava contente, pois era
quase o dobro; e uma hora extra, era equivalente a 1% do salário-base, ou seja, se eu fizesse 100
horas extras dobrava meu salário, a minha média de horas extras eram 160 horas.
Importante ressaltar os 4.700 Cruzados que eu recebia na Força Aérea era líquido, mas os 8.300
Cruzados da EMBRAER, ainda tinha de descontar INSS, imposto de renda e tudo o mais.
Pedi Baixa e a mesma foi publicada no Boletim da então DIRAP, em meados de outubro.
Em novembro foi aprovado o 13º salário para os militares, que até então nunca teve tal gratificação.
Em abril do ano seguinte houve um reajuste de 492%, para os militares.
Embora tivéssemos tomado como atitude de protesto e que o governo teria que deter urgentemente
a evasão dos militares, mesmo consciente disso tudo, não deixei de sentir um amargo na boca e uma
dor no peito, pois eu gostava de ser militar.
Tudo isso associado com uma política sórdida que reina no meio dos funcionários de empresas
civis, devido à concorrência, coisa que no militarismo, pelo menos entre as praças e os graduados,
havia ali um espírito de corpo, pois se alguém bulisse em um, era o mesmo que colocar a mão
dentro de um apiário (casa de abelhas).
Tendo contado tudo isto para você, eu faço uma apelo, para as pessoas que operam em redes sociais,
e muitos dos colegas daquela época, eu sei que muitos são aversos à internet, as pessoas que operam

as redes chamem seu parente ou conhecido, que for contemporâneo daquela época, para ler esta
história.
Compartilhem também.
Os Terceiros Sargentos daquela época, hoje, se já não estiverem na reserva remunerada, são
Suboficiais ou Subtenentes no caso do exército.
Os tenentes daquela época hoje devem ser Coronéis e na Marinha Capitães de Mar e Guerra.
Os Capitães seriam, Generais no Exército, Brigadeiros na Aeronáutica e Almirantes na Marinha.
Não peço que façam nada por nós, que não sei quantos somos, centenas ou milhares, não sei, eu só
gostaria de que reconhecessem que se faz urgente uma revolução constitucional.
A constituição atual foi feita por políticos para benefício de políticos, embora adoçassem bem a
boca do povo, no artigo 5, como se fora uma anestesia, para que eles instaurasse suas vantagens,
voto secreto em plenário, obstruções de votações pela falta de parlamentares para não dar coro,
intangibilidade do legislativo e etc.
Meu Amado Teófilo e Meu Amado e dileto povo que o Espírito de Jesus Cristo, que é Deus e
Soberano Senhor:
24 O Senhor te abençoe e te guarde;
25 o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti;
26 o Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz.

