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Todas as nações têm interesses 
vitais e interesses opcionais, confor
me dizia o grande mestre Santiago 
Dantas. Em torno dos interesses 
vitak se congregam todos os cidadã
os responsáveis, acima das divergên
cias e diferenças partidárias ou 
ideológicas. Até porque a conquista 
ou manutenção dos objetivos vitais é 
imperativo de sobrevivência nacio
nal. As diferenças ou divergências se 
localizam em torno dos objetivos 
opcionais, na medida em que são 
transformados em projetos políticos 
diferentes, coerentes com os respec
tivos programas partidários. 

O grande equívoco e fonte de 
distorções residem na extensão do 
conceito de Segurança Nacional aos 
objetivos opcionais. Assim foi, por 
exemplo, o equívoco da Lei de 
Segurança Nacional n" 6.620, de 17 de 
dezembro de 1978, que definia os 
crimes contra a Segurança Nacional 
em função dos chamados objetivos 
nacionais e ao enumerá-los arrola 
seis e acrescentava "especialmente" 
os seguintes. Ora, tal imprecisão 
conceituai gerou problemas e distor
ções na aplicação da lei, felizmente 
reformadas as decisões pelos tribu
nais superiores, na grande maioria 
dos casos. 

Lamentavelmente, entretanto, na 
atual Lei permanece a imprecisão 
conceituai, apesar da solução se nos 
afigurar cristalina se adotada a lição 
de Santiago Dantas no tocante aos 
interesses vitais e interesses opcio
nais que todas as nações buscam 
alcançar ou manter. Bastaria que a 
Segurança Nacional fosse conceitua
da em função dos interesses ou 
objetivos vitais por dizerem respeito 
à própria existência de uma determi
nada nação, caracterizando-a peran
te a comunidade internacional. 

E por estarem os objetivos vitais 
acima das divergências partidárias 
ou ideológicas, obrigariam a todos os 
nacionais, deixando de ser exclusiva 
dos militares,a questão da Segurança 
Nacional, até porque todos são 
igualmente responsáveis por ela. 

Pot outro lado e como consequên
cia lógica do debate de suas questões 
e do seu planejamento, estas passa
riam necessária e obrigatoriamente 
pelo Congresso Nacional. 

Qualquer nação necessita de uma 

organização para garantir a conquis
ta ou a manutenção de seus objetivos 
vitais. Daí a existência de Forças 
Armadas organizadas em quase to
das as nações, para a defesa das 
instituições nacionais. 

Desde os primeiros "bills" ingleses 
encontramos referências às Forças 
Armadas. Na Declaração de Direitos 
de 1776, da Virgínia, e na Declaração 
dos Direitos da França, em 1789, 
estava disposição semelhante. 

No Brasil a Constituição de 1824 
tinha um capítulo intitulado "Da 
Força Militar" onde ficou nítida a 
ideia da natureza essencialmente 
obediente da força militar para 
sustentar a independência e integri
dade do Império, assim como a sua 
defesa e segurança. 

A primeira Constituição republica
na de 1891 definiu as Forças Armadas 
como instituições nacionais perma
nentes, destinadas à defesa da Pátria 
no exterior e à manutenção das leis 
do interior. 

Já a Constituição de 1934 colocou e 
tratou o problema das Forças Arma-
ââ§ âêntFõ da eapífulo "Da Seguran
ça Nacional" o que foi também 
mantido na de 1937 com o desdobra
mento em dois capítulos: "Dos Mili
tares de Terra e Mar" e outro 
"DaSegurança Nacional". 

Mas a grande questão em debate 
surge a partir da mudança do 
disposto na Constituição de 1946 para 
o enunciado do art. 91 da atual 
Constituição. 

Na carta de 46 vamos encontrar 
que as Forças Armadas destinam-se 
a defender a Pátria e a garantir os 
poderes constitucionais, a lei e a 
ordem, enquanto no texto vigente 
': 'destinaram-se à defesa da Pátria e 

à garantia dos poderes constituídos, 
da lei eda ordem". 

Antes de enfrentar o problema e 
sugerir uma saída adequada e con
sentânea com os ensaios populares e 
as reais necessidades de uma nação 
em desenvolvimento, vale a pena 
examinar algumas Constituições 
atuais como da Itália, onde o presi
dente da República comanda as 
forças armadas e preside o Conselho 
Supremo da Defesa criado por lei, 
além de declarar o estado de guerra 
submetido ao parlamento. 

Na Venezuela as Forças Armadas 
são organizadas para garantir a 
defesa nacional, manter a estabilida

de interna e defender a supremacia 
da Constituição e das leis. 

Na Espanha, para garantir a uni
dade e independência da nação, a 
integridade de seus territórios, a 
segurança nacional e a defesa da 
ordem institucional. 

Na França o. presidente da Repú
blica é o comandante das Forças 
Armadas e o presidente supremo dos 
conselhos e comunidades da defesa 
nacional. Quando as instituições da 
República, a independência da na
ção, a integridade de seu território 
estiverem correndo grave e imediata 
ameaça e quando o regular funcio
namento do governo constitucional 
for interrompido, o presidente da 
República tomará as medidas dita
das pelas circunstâncias do momen
to, após consulta oficial ao premier, 
presidentes das Assembleias e Conse
lho Constitucional. E, como é tradi
ção na França, informará à nação as 
medidas tomadas em mensagem 
oficial. 

Devemos, entretanto, analisar a 
realidade vivida nos países em de
senvolvimento onde as instituições 
militares possuem capacidade, in
trínseca à sua organização, de man-
terem-se mais estáveis que seu meio 
ambiente, apesar de mais sensíveis e 
mais propícias à modernização. Têm 
grande influência sobre a sociedade e 
são mais preocupadas com a política 
interna que as nações em grau maior 
de desenvolvimento. 

Não podemos, por outro lado, 
ignorar o quadro de complexidades e 
instabilidade das instituições políti
cas nos países em desenvolvimento, 
deixando o espaço aberto para a 
expressão militar aparecer como a 
estrutura menos vulnerável e mais 
coesa nos momentos de crises e 
conflitos internos. Isto pode lavá-la, 
por tendência e espírito de grupo 
aliado à falta de fórmulas políticas 
adequadas e dispositivos constitucio
nais expressos, à tentativa de solução 
dos conflitos e assumir preponderân
cia eaté controle do Estado. 

Uma análise deste fenómeno sob a 
ótica da Ciência Politica nos levaria 
à conhecida tese do "vácuo político", 
que parece ser a mais razoável 
explicação sobre o assunto. 

A serie de fatores apontados pode
ria sintetizar a "falência das elites 
dirigentes na harmonização das rea
lidades". Estaria criado então, neste 
caso, um sentimento de incapacidade 

de resolver o conflito pelo ordena
mento jurídico existente. A sensação 
de "vácuo político" estimularíamos 
lideres das instituições militar» a 
tomarem iniciativas, não desejadas 
na maioria das vezes, mas impostas 
pelos condicionamentos da gravidade 
do momento e da realidade nacional. 

A conhecida tese do "vácuo políti
co" é um reconhecimento tácito'de 
que a atuaçâo dos militares ao 
empolgar o poder, nos países em 
desenvolvimento, convive com a sua 
realidade histórica e necessita Ser 
considerada. •**> 

O desvio da destinação jurídica 
tradicional das Forças Armadas pôde 
ser melhor avaliado, em termos de 
incidência mundial pelos dados reve
lados pelo exsecretário da Defesa 
dos EVA, Mac Namara, em discurso 
na sociedade americana de editores 
de jornais, em 18 de maio de Í967, 
quando disse que entre 1958 ê Í966, 
houve 164 situações de violência 
internacional significativas, envol
vendo 82 governos diferentes; delas, 
quinze (9%) foram conflitos declara
dos, 76 (47%) guerrilhas prolongadas 
e 73 (44%) foram levantes ou golpes. 
Outro dado: entre 1960 e 1966 foram 
criados trinta Estados soberanos; 
destes, 22 enfrentaram conflitos, dos 
quais dez foram golpes militares. - % 

Apesar da constatação e dalifêàh-
dade histórica, institucionaliza^^ o 
desvio da destinação das instituições 
militares significa legalizar o enga
jamento das Forças Armadas no 
processo político ou a admissão da 
predominância militar na condução 
dos negócios do Estado nos países em 
desenvolvimento. 

Há grande controvérsia sobre as 
várias posições, mas pode-se concluir 
que existe uma aproximação M até 
uma conviéção de que a atuaçâo das 
Forças Armadas deve ser encarada 
como um procedimento excepciona} e 
transitário, imposto pelas cireuns-
tãncias e visando a preservaCfis 
interesses da Segurança Nacional, e 
garantira ordem constitucional. ,n, 

O que salta aos olhos é a necessi
dade da existência de dispositivos 
constitucionais adequados, para-eyi-
tar o "vácuo politico" e a quebra da 
ordem constitucional nos momentos 
de crise ou conflitos internos. ~ -«. 
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