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PRERROGATIVAS DO CONGRESSO NACIONAL
QUANTO À APRECIAÇÃO DE ATOS

INTERNACIONAIS

E
ncontra-se na ordem do dia do plenário do
Senado Federal, pronta para ser votada em
primeiro turno, proposta de Emenda

Constitucional, de autoria do Senador Roberto Requião, recém
eleito governador do estado do Paraná, que visa declarar como
sendo de competência exclusiva do Congresso Nacional,
"acompanhar as negociações realizadas pelo Poder Executivo
dos atos, acordos, convênios e tratados que versem sobre matéria
de comércio internacional, desde o seu inicio até o momento de
sua conclusão, para assinatura entre o Brasil e os países
signatários."

Ainda que circunscrita ao "comércio internacional",
sem que encontremos maiores razões para tal limitação, tal
proposta legislativa, que recebeu no Senado Federal a identificação
de PEC nQ 52, de 2001, e que tem passado sem levantar grandes
discussões, pode vir a representar uma verdadeira revolução do
trato dos tratados internacionais.

Hodiernarnente, prevalece a visão de que as questões
de política exterior são de exclusiva competência do Poder
Executivo, cabendo ao Poder Legislativo apenas a função de
homologar, ou não, seus atos nesta seara.

Ao analisar a proposição no âmbito da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania daquela casa legislativa o
SenadorJosé Fogaça declarou em seu voto que: "maior ingerência
do Poder Legislativo nos temas concernentes à política externa
é, indubitavelmente, uma das mais (grifo no original) importantes
tendências da relação entre Poderes nas democracias modernas."
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Pode-se não concordar com o aspecto axiológico do voto do Senador José Fogaça, mas
indubitavelmente trata-se de uma tendência o Parlamento reclamar por voz mais ativa na condução
dos negócios exteriores. Tanto tem sido assim que o Deputado Aécio Neves, ao fazer um balanço de
sua presidência na Câmara dos Deputados, destacou, entre suas realizações, a inauguração do que
denominou como "Diplomacia Parlamentar", e cujo ápice se deu na Cúpula Parlamentar de Integração
Continental. Neste encontro, ocorrido em Brasília no mês de novembro de 2002, e que contou com
a representação de quase todos os parlamentos americanos, a tônica dos pronunciamentos foi
justamente a necessidade de os Parlamentos serem ouvidos ainda durante as negociações dos tratados
internacionais. In verbis: "com isso, o Parlamento brasileiro levantou-se da preguiçosa postura de
mero ratificador de acordos."

Todas estas colocações, no entanto, visam o futuro, a perspectiva é de ampliar os poderes
de ingerência do Poder Legislativo nos negócios internacionais, mas, para que bem possamos entender
o alcance das propostas, faz-se mister que saibamos quais são os poderes que o parlamento já detém
hoje, quando trata dos assuntos exteriores brasileiros.

Neste campo as opiniões se dividem: para vários e eminentes doutrinadores, o Congresso
Nacional só pode aprovar ou rejeitar in totum os acordos e tratados, não cabendo, na apreciação de
atos internacionais, a elaboração de emendas, ressalvas ou cláusulas interpretativas. Obviamente, tal
interpretação restrita dos poderes do Legislativo representa um entrave significativo à possibilidade
de o Congresso Nacional propor diretrizes, parâmetros políticos e ações concretas que digam respeito
à inserção do País no cenário internacional.

Além disso, essa visão, ao nosso ver errônea, do papel do Legislativo se constitui em um
claro constrangimento à própria apreciação de atos internacionais por parte do Congresso Nacional,
pois ela fica limitada a priori à rejeição ou aprovação total. Com isto, muitas vezes aprova-se um
tratado ou acordo internacional que, em linhas gerais, é importante e positivo, mas que contém
cláusulas que precisariam ser aperfeiçoadas ou ressalvadas.

Para outros, entretanto, a apreciação de atos internacionais pelo Congresso Nacional não
pode ser restrita à apreciação total ou rejeição total. Haroldo Valladão, jurista de primeira linha,
resumiu bem o argumento principal dos que defendem tal idéia quando, na condição de Consultor
Jurídico do Ministério das Relações Exteriores, em 1961, foi inquirido a respeito da possibilidade de
o Congresso Nacional elaborar emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Brasil e a
República da Tcheco-Eslováquia. Nas suas palavras: "se ao Congresso compete, assim, deliberar,
decidir, sobre aqueles atos internacionais, não há como limitar a sua deliberação, restringir sua decisão
a pontos extremos, aprovação total ou rejeição total, pois a aprovação de emendas é, claramente,
também, uma forma de resolver, decidir, deliberar."

Esse entendimento foi seguido pelo DeputadoJosé Thomaz Nonô, quando emitiu parecer
à Consulta níl 7, de 1993, que solicitava, a pedido da Presidência da Câmara, o pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados "sobre a possibilidade
de o Congresso Nacional, na sua competência de referendar tratados internacionais celebrados pelo
Presidente da República, fazê-lo parcialmente".

O parlamentar argumentou que: " ...se ao Congresso Nacional compete, por força do
mandamento constitucional expresso no inciso I do art. 49, "resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional", ou seja, se ao Congresso é conferido o direito-dever de aprovar ou rejeitar, in totum, o
texto internacional pactuado pelo Executivo, torna-se perfeitamente aceitável a tese de que ele,
Congresso, detém o poder de aprová-los com restrições. Qui potest maius, potest minus."

Prerrogativas do Congresso Nacional quanto à Apreciação de Atos Internacionais Nota Técnica



José Theodoro Mascarenhas Menck 5

Assim sendo, a conclusão da Consulta acima citada foi de que: " ...sob nossa óptica e com
base nos fundamentos jurídicos e nos antecedentes legislativos mencionados, julgamos que o Congresso
Nacional, no exercício de seu "poder-dever", expresso no art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
poderá aprovar, ainda que parcialmente, tratado, acordo, convenção ou qualquer outro compromisso
internacional, sobre o qual deva se pronunciar".

Deve-se salientar que o voto do Relator, Deputado José Thomás Nonô, sobre a Consulta
n" 7, de 1993, foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
O Parecer da Comissão afirma que: "A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela possibilidade de o Congresso Nacional, na sua
competência de referendar tratados internacionais celebrados pelo Presidente da República, fazê-lo
parcialmente, nos termos do parecer do Relator."

Como foi visto, a consulta não é nova, data de 1993, e desde então esta tem sido a visão
preponderante do papel que o Congresso Nacional tem de si próprio na apreciação de atos
internacionais. À luz das normas constitucionais atualmente vigentes, parece-nos, sem sombra de
dúvida, que essa é a mais adequada, mas, reconheça-se, a matéria ainda não está plenamente pacificada.
Vez por outra surgem opiniões discordantes tanto no Legislativo como no Executivo, propugnando
que ao Parlamento cabe apenas a obrigação de aprovar ou rejeitar os acordos que lhe são submetidos.
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