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Resumo 

 

Propõe-se neste estudo analisar o papel do Congresso Nacional na democratização da 

política externa brasileira, com ênfase nos trabalhos realizados pela Câmara dos Deputados. 

Para tanto, são examinados tanto os aspectos jurídicos como os políticos do Legislativo na 

formulação da política externa. Primeiramente, os instrumentos jurídicos que existem à 

disposição do Legislativo não se limitam somente à tarefa de autorização ou rejeição de 

tratados internacionais assinados pelo Poder Executivo, como previsto na Constituição 

Federal. Entre essas outras ferramentas jurídicas está a capacidade de sugerir emendas, 

questão que ainda é motivo de polêmicas entre estudiosos dessa área. Procurou-se demonstrar 

que é possível o instituto do emendamento parlamentar a texto de tratado internacional, 

guardadas suas particularidades quando comparado ao emendamento comumente observado 

nas Casas do Congresso Nacional. Os demais instrumentos jurídicos de ação do Legislativo 

em matéria de política externa também são discutidos, entre eles a análise da dívida externa. 

Além desse aspecto, este estudo baseia-se na discussão teórica da disciplina relações 

internacionais acerca da atuação do Legislativo no processo decisório de política externa, 

trazendo, para tanto, o debate entre dois modelos de análise – o modelo burocrático e o do 

jogo de dois níveis. Na mesma linha, buscou-se discutir sobre a compatibilidade entre 

democracia e política externa, como já existe em relação às demais políticas públicas. Com 

isso, buscou-se relacionar maior interesse do eleitorado em assuntos de política externa com 

aumento do grau de participação do Legislativo nessa área e o sistema democrático de tomada 

de decisões. Por conseguinte, procurou-se demonstrar que quanto maior o grau de 

participação do Legislativo em assuntos de política externa, maior o poder de barganha do 

País no plano internacional. Ademais, são analisadas proposições que visem modificar o 

poder formal do Legislativo quanto à formulação da política externa. Buscou-se avaliar a 

atuação do parlamento em relação a uma seleção de tratados internacionais quando de sua 

tramitação. Ao final, concluímos que o papel do Legislativo na democratização da política 

externa é essencial, como o foi em outros campos da política pública. 

 

Palavras-chave: Política externa; democracia; Legislativo; Brasil. 
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Abstract 

 

This research aims to analyze the role of Brazilian Congress in the process of 

democratization of the country’s foreign policy, with emphasis on the Chamber of Deputies. 

For this purpose, both Legislative’s legal and policy aspects in formulating foreign affairs are 

researched. Firstly, noting that the Legislative’s legal tools are not restricted to approval or 

rejection of international treaties, the monograph analyses, among others, the instruments of 

amendments and of the debate and analysis of external debt contracts, arguing for the 

considerable power of the Legislative in the decision-making process of international affairs. 

Secondly, the research draws from International Relations theory, namely, the bureaucratic 

and the two level game models, to show that the pass-through between increase of constituent 

interest in foreign affairs and the higher levels of democratization of this process occurs by 

means of greater input from the Legislative. It was argued that a strong Legislative in foreign 

affairs can be a bargaining advantage in international level. Thirdly, empirical support for the 

arguments developed above is gathered through the detailed study of parliament’s attitudes 

towards a selection of bills and treaties. At the end, we concluded that the role of Legislative 

is essential in democratization of foreign affairs, as it was in other fields. 

 

Key words: Foreign affairs; democracy; Legislative; Brazil. 
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Introdução 

 
 

Porque não se estuda o parlamento, ignora-se sua 
atuação [em matéria de política externa], e porque 
esta é ignorada, é tida por irrelevante ou 
desnecessária (CERVO, 1981). 

 

 

A democracia, no Brasil, parece ainda não ter contemplado totalmente todas as áreas 

das políticas públicas. A participação direta dos “homens de rua” ou os “pés descalços” na 

formulação de políticas que irão atingir os seus cotidianos é algo utópico mesmo em sistemas 

democráticos consolidados. No entanto, há uma instituição do Estado que tem como objetivo, 

por excelência, a intermediação entre a vontade do “pé descalço” e a formulação da política 

pública, o Legislativo. 

De fato, essa intermediação não é perfeita, já que está sujeita a vieses e paixões. 

Ainda assim, o Legislativo representa, sem embargo, a maneira mais eficaz de se 

democratizar o debate em torno de um processo decisório do Estado. Isso levando-se em 

conta que o Legislativo é formado por eleições representativas, resultando, daí, que os 

legisladores levam as diversas opiniões sociais, econômicas e políticas existentes na 

sociedade para a formulação de políticas públicas. Dessa forma, funciona como uma espécie 

de canal de diálogo entre grupos sociais e as diversas correntes de pensamento político. 

Mesmo que o Legislativo não seja fortemente representativo, normalmente é mais aberto e 

permeável às diversas clivagens da sociedade que a burocracia do Executivo. 

Uma dessas políticas públicas sub-contempladas por métodos de participação 

democráticos é a referente à política externa. Este estudo, portanto, visa analisar um dos 

problemas fundamentais da democracia brasileira: a maior abertura às discussões públicas da 

política externa do País. 

Inicialmente, cabe fazermos uma distinção entre dois conceitos bastante utilizados 

neste trabalho – relações internacionais e política externa. O primeiro diz respeito ao sistema 

político, econômico, social e cultural constituído por interações entre os atores internacionais, 

que podem ser Estados, organizações não-governamentais, organismos multilaterais, 

empresas, grupos sociais. O segundo é o modo de inserção de um país no plano internacional, 

ou seja, os objetivos e as metas externas de um país. Cabe também salientar o conceito dado à 
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democracia aqui. Democracia no sentido utilizado por este trabalho assemelha-se ao conceito 

de desenvolvimento político, ou seja, a adoção de um processo decisório com maior 

participação política, técnica e social. Assim, maior grau de democracia não significa somente 

existência de eleições representativas periódicas. 

Com o fim de se analisar a democratização da política externa via Legislativo, este 

estudo buscou basear-se em dois pilares explicativos: um jurídico e outro político-teórico. 

Para isso, utilizamos ferramentas conceituais e metodológicas de diversas áreas da ciência 

social, como o direito, as relações internacionais, a história e a ciência política. Isso porque 

acreditamos que se a literatura especializada sobre o parlamento brasileiro permanecer isolada 

da grande gama das ciências sociais disponíveis, persistiremos em um enorme vazio 

explicativo não somente sobre o papel do Legislativo, como também sobre a política externa 

brasileira, por exemplo. Enfim, buscou-se estabelecer uma investigação científica em torno do 

papel do Legislativo brasileiro na formulação, execução e acompanhamento da política 

externa do País (CERVO, 1981). 

Os modelos teóricos sobre um Legislativo forte no que concerne à formulação da 

política externa de um país baseiam-se, principalmente, no paradigma dos Estados Unidos da 

América. De fato, discorreremos aqui sobre o sistema norte-americano, mas, mesmo assim, 

longe de significar, necessariamente, a busca de soluções externas para problemas internos. 

Afinal, a realidade política dos países em desenvolvimento, e do Brasil em especial, é 

freqüentemente analisada e comparada a um modelo abstrato e estático retirado da 

experiência de outro país, na maior parte das vezes os Estados Unidos ou países da Europa 

Ocidental. Daí, sempre que a realidade do país em desenvolvimento não encaixa com esse 

ideal mumificado, a prática é rejeitada e criticada e atitudes de frustração e descontentamento 

emergem. Muitos estudiosos de países desenvolvidos não concebem suas sociedades com 

necessidades de desenvolvimento político. Portanto, desenvolvimento político seria o que 

existe lá - idéia compartilhada também, infelizmente, por muitos estudiosos brasileiros. 

Portanto, bastaria a países como o Brasil copiar as experiências daqueles países se quisessem 

alcançar o seu grau de desenvolvimento (BAAKLINI, 1976). Não é isso que procuramos 

propor neste estudo. Assim, apesar de mencionarmos práticas observadas em parlamentos 

alienígenas, não as oferecemos como a melhor forma de se reformar a atuação do Congresso 

Nacional. Por conseguinte, caberá à sociedade brasileira determinar o modelo do treaty- 

making power mais apropriado à realidade nacional e internacional do País. 
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A análise em torno do papel do Legislativo será feita neste estudo com ênfase no 

processo legislativo e nos trabalhos da Câmara dos Deputados. Os argumentos aqui utilizados 

baseiam-se em discussões doutrinárias (jurídicas, políticas, das relações internacionais e da 

história) e em observações da prática do Legislativo no que concerne às suas funções no 

tocante à política externa. Inicialmente havíamos planejado empreender algumas entrevistas, 

principalmente com parlamentares, com vistas a enriquecer nossa análise. Contudo, o curto 

tempo e a falta de disponibilidades nos impediram disso. 

Em termos de organização, esta monografia é dividida em três capítulos. O primeiro 

analisa os aspectos jurídicos do Legislativo, como a apreciação de tratados internacionais 

segundo a Constituição Federal e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, as 

previsões legais sobre o oferecimento e a retirada de reservas pelo Congresso Nacional e as 

possibilidades de uma emenda parlamentar a texto de tratado internacional. Além disso, no 

mesmo capítulo são discutidos outros instrumentos jurídicos de participação do Legislativo 

em política externa, tais como requerimentos de informação, moção, análise da dívida 

externa. Por fim, é analisada a possibilidade de o Congresso Nacional extinguir por iniciativa 

própria um tratado, por meio da determinação de denúncia. 

O segundo capítulo discute os aspectos políticos e seus pressupostos teóricos. Nisso, 

faz uso de dois modelos de análise da disciplina relações internacionais – o modelo 

burocrático e o do jogo de dois níveis. Nessa perspectiva, o primeiro modelo faz mais sentido 

na análise de um Legislativo pouco participativo em assuntos de política externa, enquanto 

que o segundo coloca o parlamento como um dos atores centrais no processo de tomada de 

decisões. Nesse capítulo discutimos também as implicações de uma democratização da 

política externa, assim como as conseqüências políticas de uma sugestão de emendamento 

pelo Congresso Nacional para o País no nível internacional. 

No terceiro e último capítulo, discutimos em profundidade os aspectos empíricos da 

atuação do Legislativo em relação a uma seleção de proposições e tratados internacionais. Na 

parte das proposições, estudamos algumas que visam modificar a competência do Congresso 

quanto à formulação da política externa, suas conseqüências e viabilidades. Elaboramos 

também um estudo de casos sobre a atuação do Congresso quando da apreciação de alguns 

tratados internacionais, assim como sobre as inovações na área de política externa trazidas 

pela Emenda Constitucional n.º 45, de 2004. 
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Capítulo I 

Papel do Legislativo em Política Externa: aspectos jurídicos 
 
 

A idéia consagrada de que o titular da soberania 
estatal é o povo impõe que a nação se comprometa 
exclusivamente por disposição da vontade popular, 
expressa através da representação nacional, isto é, 
pelos Corpos Legislativos (MEDEIROS, 1983). 

 

 

O primeiro registro da celebração de um tratado é o que se refere à paz entre Hatusil 

III, rei dos hititas, e Ramsés II, faraó egípcio da XIXª dinastia, num momento situado entre 

1280 e 1272 a.C. (REZEK, 2000). Depois desse, muitos outros tratados foram celebrados 

apenas pela pessoa do rei ou de seus representantes, sem a participação de qualquer outra 

instituição interna. A vontade dos monarcas, na prática, não sofria qualquer constrangimento 

doméstico, pois o soberano personalizava o país, era a própria encarnação da vontade 

nacional, e seus atos individuais eram plenamente suficientes para gerar obrigações. Tinha, 

pois, poder ilimitado e exclusivo (MEDEIROS, 1983). 

Apenas no século XIX o protagonismo concentrado na pessoa do chefe do Estado 

entra em colapso, devido à multiplicação dos regimes republicanos. Com isso, o direito dos 

tratados, principal manifestação da política externa de um país, complexifica-se: órgãos 

estatais de representação popular, sem comunicação direta com o exterior, são introduzidos no 

processo de formação do direito das gentes (REZEK, 2000). Assim, uma fase “interna”, de 

consulta do parlamento como preliminar da ratificação, impôs ao direito internacional público 

uma importante remissão ao direito doméstico dos Estados, enfim do direito dos tratados no 

contexto do direito constitucional, introduzindo um componente democrático na condução das 

relações exteriores (MEDEIROS, 1983). 

A constituição dos Estados Unidos da América de 1787 foi pioneira nesse 

movimento de democratização do processo de elaboração da política externa de um país. 

Segundo seus preceitos, todos os tratados (treaties) deveriam ter o consentimento do Senado, 

pelo voto de dois terços dos senadores presentes. No debate da Assembléia Constituinte 

convocada pela Revolução Francesa, o controle do Legislativo sobre os atos internacionais 

continuou a evoluir. Ali sobressaiu a tese de que um tratado, juridicamente, obriga o Estado e, 

por conseqüência, obriga os cidadãos. Dessa forma, em termos políticos, os tratados e toda a 
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política externa de um país são assuntos não apenas de governantes, mas também dos 

governados, através das assembléias (MEDEIROS, 1983). 

Nesse sentido, o treaty-making power é esse processo de formação da vontade do 

Estado quanto ao comprometimento externo, baseado, portanto, no direito constitucional de 

um país. O treaty-making power é, dessarte, a competência que a ordem jurídica própria de 

cada Estado costuma partilhar entre os Poderes Executivo e Legislativo. Em suma, é o poder 

de determinar, em definitivo, a disposição do Estado em relação ao compromisso (REZEK, 

2000). 

Portanto, a Constituição Federal do Brasil distingue as competências dos poderes 

Executivo e Legislativo em matéria de política externa. Desse modo, cabe ao Executivo, na 

figura do Presidente da República, manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus 

representantes diplomáticos, assim como celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 

segundo seu art. 84, incisos VII e VIII, respectivamente. Ademais, é prerrogativa do 

Presidente da República celebrar a paz, declarar a guerra e autorizar que forças estrangeiras 

permaneçam ou transitem no território nacional, contidos nos incisos XIX, XX e XXII do 

mesmo art. da Constituição (BRASIL, 2003). Cabe ressaltar que tais funções podem ser 

desempenhadas não somente pelo Presidente da República, mas também, de forma derivada, 

pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil ou por outro plenipotenciário designado. 

Contundo, essas atribuições deverão ser exercidas sempre pelo Poder Executivo, único capaz 

de representar a vontade do Brasil no plano internacional. 

São seis as fases para a constituição de tratados internacionais, a saber: negociação, 

assinatura, remessa, aprovação, ratificação e promulgação (PARECERES, 2002). Ao 

Congresso Nacional cabe somente a aprovação, restando as demais fases a cargo do 

Executivo. 

Nesse contexto, o Executivo é, portanto, o responsável pela agenda da política 

externa brasileira. Em outras palavras, cabe a ele a iniciativa da adoção ou não de um acordo 

internacional. Diante disso, as fases iniciais de negociação no âmbito internacional e 

assinatura de tratados são efetuadas sob o comando do Executivo, assim como a sua posterior 

ratificação, fórmula consagrada tanto pelo direito constitucional brasileiro como pelo direito 

internacional público. Tradicionalmente, no Brasil o Executivo é quase que o único 

responsável pela definição dos pontos e das condições a serem negociadas pelo País no que se 

refere à sua política externa. 
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O ato da assinatura, grosso modo, é aquele que põe termo a uma negociação, fixando 

e autenticando o texto do acordo negociado pelas partes. Em outros termos, dá cabo à 

preparação e à redação de um projeto de acordo (BUSTAMANTE, Sanchez de. Apud 

PARECERES, 2002). Não há, nesse momento, perspectiva de ratificação ou de qualquer 

gesto confirmatório alternativo. Enfim, o Estado, até esse estágio de formulação de tratados, 

não está sujeito à regra pacta sunt servanda, não gerando, portanto, efeitos jurídicos (REZEK, 

2000). Na definição do Relatório da Comissão para a Codificação Progressiva do Direito 

Internacional da Liga das Nações, de 1927 (In: MEDEIROS, 1983), assinatura é “o sinal 

afixado pelos negociadores no fim dos dispositivos por eles pactuados”. A assinatura 

significa, ainda, que a fase negocial foi encerrada, mas, como se verá adiante, não impede que 

haja um retorno, após a deliberação pelo parlamento, à mesa de negociação. 

Após a eventual aprovação do texto do tratado pelo Congresso Nacional, cabe ao 

Executivo ratificá-lo ou não, junto às outras partes. Se a opção for pela ratificação, ou seja, 

confirmação e validação do tratado, então, esse passa a produzir efeitos, imediatos ou 

diferidos, conforme estabelecido no próprio tratado. Pela ratificação, o Estado confirma, em 

caráter definitivo, sua disposição em cumprir o tratado avençado, notificando desse fato a 

outra ou outras partes, por meio do depósito ou troca de instrumentos (MEDEIROS, 1983). O 

tratado passa, com o ato da ratificação, a possuir caráter obrigatório na ordem internacional 

(PARECERES, 2002). Em Roma, a teoria jurídica da ratificação se delineou claramente no 

episódio dos Desfiladeiros Caudinos (321 a.C.), em que os romanos, derrotados, assinaram 

um tratado humilhante. Em seguida, no entanto, os próprios governantes romanos sustentaram 

a tese de que o tratado não era obrigatório, já que não havia sido ratificado (BORJA, 2000). 

Dessa forma, a ratificação passou a ser considerada uma fase essencial na formulação dos 

tratados, dado que era a oportunidade de os próprios governantes averiguarem a conveniência 

do texto acordado pelos seus representantes no exterior. 

A partir do momento em que as partes contratantes se comunicam reciprocamente 

através de seus instrumentos de ratificação, ou ainda, em se tratando de acordo multilateral, 

quando o acordo preveja número mínimo de membros e esse for atingido pelos depósitos de 

ratificação até aquele momento, o tratado entra em vigor no âmbito do direito internacional. É 

assim que, de acordo com a Convenção de Havana sobre Tratados, de 1928, “os tratados não 

são obrigatórios senão depois de ratificados pelos Estados contratantes, ainda que esta 

cláusula não conste nos plenos poderes dos negociadores, nem figure no próprio tratado”. 
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Depois de ratificado, o tratado é incorporado na ordem jurídica interna por meio da 

promulgação e publicação de decreto do Presidente da República. Esse decreto deve ser 

publicado no Diário Oficial da União, sempre acompanhado do inteiro teor do acordo, em 

língua portuguesa. Em geral, possui o seguinte formato: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e 

Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Francesa celebraram em Paris, em 28 de maio de 1996, um Tratado de 
Extradição; 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Tratado por meio do Decreto 
Legislativo no 219, de 30 de junho de 2004; 

Considerando que o Tratado entrou em vigor em 1o de setembro de 2004, nos termos 
do parágrafo 2 de seu Artigo 23; 

DECRETA: 

Art. 1o O Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Francesa celebrado em Paris, em 28 de maio de 1996, apenso 
por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele 
se contém. 

Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Tratado, assim como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.  

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

A assinatura e a ratificação, como vimos, são atos privativos do Poder Executivo. Por 

essas razões, convencionou-se afirmar que o papel do Executivo na formulação e condução da 

política externa é quase absoluto. Por outro lado, a responsabilidade do Legislativo na 

formulação da política externa brasileira não é, por isso, menor, como teremos a oportunidade 

de ver no próximo tópico. 

Em caso de emendamento de tratado após a sua ratificação, se a consulta ao 

parlamento foi necessária para o primitivo comprometimento, ela o será de novo (REZEK, 

2000). Dessa forma, com exceção a emendas a tratados em forma simplificada, todas as 

modificações negociadas pelo Executivo a ato internacional seguirão curso semelhante ao de 

apreciação de acordo internacional. A fim de se evitar qualquer inobservância a essa regra 

pelo Executivo, o Congresso Nacional, desde 1973, devido a uma experiência nesse sentido, 

vem incluindo o seguinte dispositivo, com algumas variações: 
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Quaisquer atos de que possam resultar revisão do acordo de que trata este artigo 
ficarão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional. 

Essa cláusula foi aperfeiçoada em 1991, com a aprovação do Decreto Legislativo n.º 

165 (Acordo sobre Transporte Aéreo Regular entre o Brasil e a Venezuela), consagrada nos 

seguintes termos: 

São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão do Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do artigo 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

De todo modo, tanto o Executivo, quando da negociação e ratificação de acordos 

internacionais, como o Legislativo, quando da análise desses acordos, deverão sempre 

observar, além das regras do treaty-making power brasileiro, os princípios constitucionais que 

devem reger o Brasil nas suas relações internacionais, arrolados no art. 4º da Constituição 

Federal. São eles: i) independência nacional; ii) prevalência dos direitos humanos; iii) 

autodeterminação dos povos; iv) não-intervenção; v) igualdade entre os Estados; vi) defesa da 

paz; vii) solução pacífica dos conflitos; viii) repúdio ao terrorismo e ao racismo; ix) 

cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; x) concessão de asilo político. 

1.1. Apreciação de tratados internacionais pelo Legislativo segundo a Constituição 

Federal 

É certo que o Presidente da República é livre para dar curso, ou não, ao processo de 

criação do tratado com a remessa do texto ao Congresso. Mais: o Executivo pode, após apor 

sua assinatura ao texto do tratado, arquivá-lo, determinar estudos mais aprofundados e 

pormenorizados no âmbito de seus ministérios, agências e autarquias ou, ainda, submetê-lo ao 

Legislativo.  

Segundo Haroldo Valladão, as convenções adotadas pela Conferência Geral da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) são exceções a essa regra geral (PARECERES, 

2002). Nesse sentido, ainda que o Executivo não as considere merecedoras de aprovação, 

devem ser remetidas ao Congresso Nacional para que este aprecie, soberanamente, na forma 

que melhor lhe parecer, de acordo com o artigo 19, letra “b” da Constituição da OIT. Fora 

isso, apenas a Constituição Federal de 1967 previa diversamente. Pelo seu art. 47, parágrafo 

único, o Poder Executivo era obrigado a enviar, em até quinze dias após sua assinatura, os 

tratados celebrados pelo Presidente da República. Essa imposição foi abandonada pelas 

demais constituições brasileiras. Afinal, entendeu-se que é da competência do Executivo 
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decidir da oportunidade da submissão do tratado ao Legislativo ou não, já que, antes mesmo 

da sua remessa ao Legislativo, ele pode decidir pela inconveniência de seus dispositivos 

(MELLO, 1986). 

A remessa do projetado compromisso ao Congresso Nacional para o seu exame é 

feita por meio de mensagem do Poder Executivo, acompanhado de seu inteiro teor e da 

exposição de motivos elaborada pelo Ministério das Relações Exteriores. Segundo Rezek 

(2000): 

Tudo quanto não pode o Presidente da República é manifestar o consentimento 
definitivo, em relação ao tratado, sem o abono do Congresso Nacional. [...] Isto 
significa, noutras palavras, que a vontade nacional, afirmativa quanto à assunção de 
um compromisso externo, repousa sobre a vontade conjugada dos dois poderes 
políticos. A vontade individualizada de cada um deles é necessária, porém não 
suficiente. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 prescreve que é da competência 

exclusiva do Congresso Nacional “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional” 

(art. 49, I). Essa fórmula de divisão do treaty-making power é utilizada no nosso sistema 

constitucional desde a Primeira República, em que cabia ao Congresso “resolver 

definitivamente sobre os tratados e convenções com nações estrangeiras”, competindo ao 

Presidente “entabular negociações internacionais, celebrar ajustes, convenções e tratados, 

sempre ad referendum do Congresso” (REZEK, 2000). Essa limitação de competência do 

Executivo, característica essencial do regime democrático na ordem interna, constitui, 

também na ordem externa, uma limitação da competência internacional do governo 

(CHARLES DE VISSCHER. Apud MEDEIROS, 1983). De outro modo, o vício do 

consentimento expresso com agravo ao direito público interno é, segundo lição de Rezek 

(2000), o ilícito praticado pelo Poder Executivo quando manifesta, no plano internacional, um 

consentimento que não se encontra constitucionalmente habilitado. A Convenção de Viena 

sobre tratados consagra essa questão da seguinte forma: 

Art. 46 Disposições de direito interno sobre competência para concluir tratados. 1. Um 
Estado não poderá invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um 
tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre 
competência para concluir tratados, a não ser que essa violação seja manifesta e diga 
respeito a uma regra de seu direito interno de importância fundamental. 2. Uma 
violação será manifesta caso seja objetivamente evidente, para qualquer Estado que 
proceder, na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa fé. (grifo nosso) 

Desse modo, quando um tratado é concluído em desrespeito às regras constitucionais 

do país signatário, esse ato internacional não produz efeito jurídico. 
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Por sua vez, cuidou o constituinte de 1988 de preservar a redundância terminológica 

– tratados, acordos ou atos internacionais (art. 49, I da Constituição Federal) – para evitar 

qualquer dúvida sobre a abrangência do dispositivo e uma possível interpretação restritiva 

inspirada na experiência dos Estados Unidos da América, em que o termo treaties, em 

contraposição a agreements, serviu para distinguir aqueles tratados que necessitam do abono 

do Legislativo, no primeiro caso, daqueles que bastam para vigorar do consentimento do 

Presidente da República, no segundo caso, também chamados de tratados executivos ou 

“acordos em forma simplificada”. De acordo com Rezek (2000), tratado é todo acordo formal 

concluído entre sujeitos de direito internacional público, e destinada a produzir efeitos 

jurídicos, não havendo distinções científicas entre as variantes terminológicas de tratados, 

como acordos, convenções, ajustes, protocolos, compromissos, declarações, pactos, 

regulamentos etc. O que a realidade revela é o uso indiscriminado, e muitas vezes ilógico, 

desses termos para designar tratados internacionais. Esses termos, portanto, são de uso livre e 

aleatório. No entanto, não há impedimentos para certas preferências: por exemplo, carta e 

constituição para tratados constitutivos de organizações internacionais, enquanto ajuste, 

arranjo e memorando para tratados bilaterais de importância reduzida. 

No Brasil, existem apenas três categorias possíveis de acordos executivos ou acordos 

em forma simplificada – desnecessários, portanto, de tramitarem no Congresso: a) acordo 

executivo como subproduto de tratado vigente (acordos de especificação, de detalhamento, de 

suplementação); b) acordo executivo como expressão de diplomacia ordinária (modus 

vivendi); c) acordos executivos que consignam simplesmente a interpretação de cláusulas de 

um tratado já vigente (REZEK, 2000). Tais convênios entram em vigor, via de regra, no 

momento da assinatura ou da troca de notas, dispensando o consentimento do Legislativo 

(MEDEIROS, 1983). De resto, trata-se de tratados abonáveis pelo Legislativo. 

Na hipótese de o Executivo não observar essa regra e considerar como em forma 

simplificada acordo que, na realidade, é abonável pelo parlamento (também chamado de 

acordo em devida forma), o Congresso Nacional pode utilizar, por analogia, a regra contida 

no artigo 49, incisos V e XI da Constituição Federal. Assim, poderá sustar o decreto 

presidencial e, em conseqüência, o tratado a ele relacionado, a fim de zelar pela preservação 

de sua competência exclusiva. O diploma que empregará para esse objetivo será o decreto 

legislativo. Afinal, evita que o Executivo assuma mais facilmente compromissos externos 

desastrosos para o Estado, sem a legitimidade popular (MEDEIROS, 1983). 
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Além disso, o constituinte originário julgou necessário adicionar na parte final do art. 

49, I, da Constituição Federal, a expressão “que acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional”. No entanto, ainda conforme Rezek (2000), é totalmente 

dispensável tal referência, uma vez que não há compromisso internacional que não os 

imponha às partes, ainda que não pecuniários. Por conseguinte, para assegurar a atual 

competência do Legislativo nesse quesito, bastaria que o inciso I do art. 49 da CF 

prescrevesse “resolver definitivamente sobre tratados”, o que contribuiria para a concisão do 

texto constitucional. De todo modo, quis o constituinte assegurar, e não deixar margem a 

dúvidas, da ampla competência do Legislativo para participar do processo de formação de 

tratados internacionais e, por conseguinte, da política externa do País. 

1.2. Processo Legislativo de apreciação de tratados 

Remetido o texto e a justificativa do tratado ao Congresso Nacional pelo Executivo, 

a matéria é discutida e votada separadamente em cada uma de suas Casas. Isso significa que 

sua eventual rejeição na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal põe termo ao processo, 

e seu conseqüente arquivamento. A remessa do tratado é feita por meio de mensagem 

presidencial. Antes, contudo, o Presidente da República submetia o tratado internacional ao 

Congresso mediante o envio de um projeto de lei (Lei n.º 23, de 1891). 

Cabe distinguir, inicialmente, tratados assinados no âmbito do Mercosul daqueles de 

caráter geral. Caso o tratado internacional seja referente ao Mercosul, será, então, 

encaminhado preliminarmente à Comissão Mista do Mercosul antes do seu envio à Câmara 

dos Deputados (CÉSAR, 2002). Essa comissão mista – formada de modo paritário entre 

deputados e senadores – caracteriza-se por ser a Representação Brasileira da Comissão 

Parlamentar do Mercosul, estabelecida para acompanhar assuntos ligados ao bloco do Cone 

Sul e possui, até o momento, caráter apenas consultivo. Depois de examinada a matéria por 

essa comissão, a proposta segue seu curso normal, sendo remetida à Câmara dos Deputados.  

Nesse sentido, à Câmara dos Deputados (CD) reputa-se a função de casa iniciadora. 

Em primeiro lugar, uma vez recebida a mensagem pela Mesa da Câmara dos Deputados, ela é 

então distribuída para a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN). A 

mensagem presidencial tramita em regime de prioridade (art. 151, II, “a” do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados - RICD) nessa comissão, para ser relatada. Caso o relatório 

conclua pela aprovação da mensagem e, por conseguinte, do tratado, o relator faz acompanhar 
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do seu voto projeto de decreto legislativo que aprova, nos termos dispostos nesse PDL, o texto 

do ato internacional (arts. 129, § 2º e 139, II, “d” do RICD).  

Percebe-se aí que para a CREDN da Câmara dos Deputados rejeitar o texto do 

acordo não é necessária a apresentação de um projeto de decreto legislativo. Da mesma 

forma, caso o Congresso Nacional opte pela rejeição do tratado internacional, não precisa 

editar qualquer decreto legislativo nesse sentido, bastando para tanto reprovar o PDL em 

tramitação. O que é importante frisar durante a fase de deliberação da mensagem do 

Executivo pela CREDN é que, caso ela conclua pela rejeição do tratado-mensagem e, por 

conseguinte, não ofereça PDL, a matéria será considerada definitivamente rejeitada pelo 

Congresso Nacional, exceto se houver recurso de um décimo de deputados para o Plenário da 

CD, dentro de cinco sessões da publicação do respectivo anúncio no avulso da Ordem do Dia, 

e provido pelo Plenário (art. 132, § 2º do RICD). Como se percebe, há, portanto, a 

possibilidade de um único órgão colegiado (a CREDN) de uma das casas do Congresso 

Nacional decidir pela cessação da tramitação de um acordo internacional. Caso o Plenário 

conclua pela manutenção da rejeição, a mensagem é definitivamente arquivada. 

De todo modo, supondo elaborado o PDL, o parecer do relator sobre o tratado, 

juntamente com o PDL que o aprova, é submetido ao plenário da comissão, que deverá 

apreciar a matéria por meio de maioria simples, ou seja, tomada a maioria de votos, presente a 

maioria absoluta dos membros da comissão (art. 56, § 2º do RICD). Uma vez aprovado pela 

CREDN, o PDL passa a tramitar em regime de urgência (art. 151, I, “j” do RICD), o que 

significa, em tese, deliberação mais ágil, com prazo, por exemplo, de cada comissão 

subseqüente ter que examiná-lo em cinco sessões (art. 52, I do RICD). 

Depois da CREDN, a proposição segue para as demais comissões de mérito 

eventualmente distribuída, conforme a necessidade e os campos temáticos dessas comissões 

(art. 139, II, “a” do RICD). Dessa forma, se o tratado ajustar questões de política tecnológica, 

por exemplo, a matéria será remetida, também, à Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática. De todo modo, esse PDL deverá ser examinado depois pela 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 32, III, “a” combinado com o art. 139, 

II, “c” do RICD), para análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de 

técnica legislativa. 

Uma característica fundamental na análise do PDL que aprova tratado internacional 

quanto aos pressupostos constitucionais é que a CCJC não se limita a averiguar o PDL em 

questão, mas pode, e deve, examinar o próprio texto do tratado internacional. Nesse caso, a 
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CCJC, sempre que assim julgar, declarará a inconstitucionalidade de texto de tratado 

internacional, fazendo cessar, por conseguinte, a tramitação do PDL que o aprova (art. 54, I 

do RICD – parecer terminativo). Da mesma forma, o PDL poderá ser arquivado quando 

comissão especial constituída para dar parecer sobre tratado que versar matéria de 

competência de mais de três comissões de mérito – art. 34, II, RICD – (que possui também 

poder terminativo – art. 54, III do RICD) a que for distribuída rejeitar a matéria (art. 133 do 

RICD). Em todos os casos, poderá haver recurso para o Plenário da Câmara dos Deputados 

para que a matéria não seja arquivada. No primeiro, quando da apresentação de parecer 

terminativo pela CCJC ou pela Comissão de Finanças e Tributação (quando a esta for 

distribuída por razões de o acordo tratar de sistema financeiro e dívida pública, por exemplo – 

art. 32, IX e art. 54, II do RICD) ou pela comissão especial referida no inciso II do art. 34 do 

Regimento, haverá apreciação preliminar quando provido (ou seja, aprovado pelo Plenário) 

recurso contra esse parecer (art. 144 do RICD). Em apreciação preliminar, o Plenário 

deliberará apenas quanto à constitucionalidade e juridicidade ou adequação orçamentária e 

financeira da proposta. No segundo caso, assim como no primeiro, o recurso deverá ser 

apresentado por um décimo dos membros da Casa, dentro de cinco sessões depois de 

publicado o parecer no Diário Oficial da CD e no avulso da ordem do dia (art. 132, § 2º do 

RICD). 

Em relação aos outros pressupostos julgados pela CCJC, além do constitucional, 

consideramos o seguinte: 

i) jurídico: averiguar se há, no ordenamento jurídico documento legal que trate de 

assunto semelhante, podendo optar por rejeitar se se considerar o texto preexistente melhor; 

ii) regimental: se as regras de tramitação da mensagem do Executivo e do PDL, 

incluindo preceitos sobre quorum, formulação do PDL pela comissão competente (CREDN), 

foram observados; 

iii) técnica legislativa: aqui, mais uma vez, o exame da CCJC não se limita à redação 

do PDL, que deverá respeitar os preceitos contidos na Lei Complementar nº 95, de 1998 (que 

dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis), mas também à 

redação adotada pelo tratado no que concerne à clareza, concisão e precisão. No entanto, 

nesse último caso, como a estrutura redacional em atos internacionais é, na maior parte das 

vezes, diversa daquela sugerida pela Lei Complementar 95/1998 – disposição do texto em 

artigos, incisos, parágrafos, alíneas e itens – por simples tradição internacional, não parece 
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razoável obstaculizar a aprovação do tratado por esse motivo, bastando, então, o texto do 

acordo ser colocado de forma clara, concisa e precisa na língua portuguesa. 

Uma vez aprovada pelas comissões, a matéria é remetida ao Plenário da Câmara dos 

Deputados, para ser incluída na pauta da ordem do dia a critério do Presidente (art. 17, I, “s” e 

art. 86 do RICD). Em outras palavras, o Presidente da Câmara coloca o PDL para discussão e 

votação no Plenário quando assim julgar conveniente, ouvido o Colégio de Líderes. Na 

prática, a tramitação do projeto está sujeita, como qualquer outra, a adiamentos e atrasos, 

conforme interesses políticos em vê-la aprovada ou não o mais rápido possível. Quanto a esse 

aspecto, assevera J. F. Rezek (2000) que: 

Toda pesquisa por amostragem permitirá, neste país, e não apenas nele, concluir que a 
demora eventual do Legislativo na aprovação de um tratado é companheira 
inseparável da indiferença do próprio Executivo em relação ao andamento do 
processo; e que o empenho real do governo para celeridade, ou a importância da 
matéria, tendem a conduzir o parlamento a prodígios de experiência. 

De todo modo, analisaremos mais detalhadamente os aspectos políticos envolvidos 

na tramitação de tratados no Congresso Nacional em item posterior deste estudo. 

Incluído o PDL na ordem do dia do Plenário, a matéria será discutida e votada em 

turno único (art. 148 do RICD). O PDL, ou até mesmo a mensagem do Poder Executivo, 

poderá ser remetido diretamente ao Plenário da Câmara, para imediata inclusão na ordem do 

dia, mesmo sem o PDL da CREDN e os pareceres das comissões competentes para examinar 

a matéria, no caso de decorridos os prazos regimentais para a tramitação da matéria ou, ainda, 

no caso de requerimento de “urgência urgentíssima” (art. 155 do RICD). Nesse caso, os 

pareceres serão dados em Plenário por relator designado pelo Presidente da CD. 

Em qualquer caso, os deputados que desejarem discutir os termos do tratado devem 

inscrever-se previamente na Mesa, antes de iniciada a fase de discussão (art. 171 do RICD). 

Esses oradores só poderão falar uma vez e pelo prazo de cinco minutos (art. 174 do RICD), 

não sendo permitida a sua prorrogação (art. 174, § 4º - RICD). A discussão, ainda, poderá ser 

adiada por até duas sessões, requerido por um décimo dos membros da CD ou de líderes que 

representem esse número (art. 177, § 1º do RICD). 

Encerrada a fase da discussão, a matéria será imediatamente votada (art. 180, § 1º, I 

do RICD), pelo processo simbólico (art. 185 do RICD). Isso significa que, regra geral, o 

Presidente anuncia a votação do PDL, convidando os deputados a favor de sua aprovação a 

permanecerem sentados, proclamando, posteriormente, o resultado manifesto dos votos. Em 

caso de dúvida quanto ao resultado da votação, o Presidente consulta o Plenário ou ex-oficio 
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ou por meio de pedido de verificação de votação apoiado por seis centésimos dos membros da 

Câmara dos Deputados ou líderes que representem esse número (art. 185, parágrafos 1º e 3º 

do RICD). Havendo verificação de votação, a matéria será novamente colocada em votação, 

só que desta vez em processo nominal (art. 186, III do RICD). Além das duas possibilidades 

de votação da matéria na modalidade ostensiva – simbólico e nominal – ela poderá ser votada 

por escrutínio secreto, por decisão do Plenário, a requerimento de um décimo dos membros da 

Câmara dos Deputados ou de líderes que representem esse número, desde que formulada 

antes de iniciada a ordem do dia em questão (art. 188, II do RICD). 

Ultimada a fase de votação no Plenário da Câmara dos Deputados, e se aprovada, 

será votada a sua redação final (capítulo XIV do RICD), o que, na prática dos últimos anos, 

vem sendo feita imediatamente após a aprovação de seu mérito. Depois de aprovado em 

definitivo pela Câmara dos Deputados, o PDL, juntamente com o texto do tratado e seus 

pareceres, é encaminhado ao Senado Federal. Na casa revisora, a proposição é submetida à 

tramitação semelhante, com a diferença de que agora o PDL já está elaborado. 

Aprovado pelo Senado, o decreto legislativo é promulgado pelo presidente do 

Congresso Nacional. Feito isso, é finalizada a fase de apreciação do tratado pelo Legislativo, 

cabendo, agora, ao Presidente da República ratificar ou não o tratado no plano internacional 

(veja Organograma – Quadro I - no final deste capítulo). 

1.3. Oferecimento ou retirada de reservas 

A reserva é um qualificativo do consentimento com vistas a excluir ou modificar o 

efeito jurídico de certas disposições do tratado em relação a esse Estado, de acordo com o 

conceito dado pela Convenção de Viena sobre tratados. A reserva, ademais, só pode incidir 

sobre tratados coletivos. Esse é um mecanismo com o fim de tornar possível que, reputando 

inaceitável apenas parte do compromisso, possa o Estado, apesar disso, ingressar em seu 

domínio jurídico, evitando, assim, o mal maior que é o seu não ingresso motivado por objeção 

tópica, mínima ou inexpressiva na essência. Não há possibilidade, portanto, de apor reservas a 

tratado bilateral, já que, nesse caso, por sua própria natureza, cada dispositivo necessita do 

perfeito consenso de ambas as partes (REZEK, 2000). 

Além disso, a possibilidade de reservas, mesmo em tratados coletivos, deve ser 

prevista no seu próprio texto, ou seja, proíbe-as ou as admite a certa parte do texto. Mesmo 

assim, alguns tratados multilaterais, independente de cláusula proibitiva, parecem não 
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comportar reservas por sua própria natureza. É o caso dos pactos institucionais e das 

convenções internacionais do trabalho (REZEK, 2000). 

Ao Legislativo, na oportunidade do exame de tratado internacional, compete aprová-

lo com restrições – que o Executivo, à hora de ratificar, traduzirá em reservas -, como também 

aprová-lo com declaração de desabono às reservas acaso feitas na assinatura – e que não 

poderão ser confirmadas na ratificação (REZEK, 2000). Nesse sentido, o ato de apor ou 

desabonar reservas pelo Congresso não acarreta prejuízos ao restante do processo normal de 

estabelecimento do tratado, pois não precisará ser renegociado pelo Executivo antes de sua 

ratificação. Por outro lado, caso o parlamento sugira qualquer reserva a tratado bilateral, isso 

deverá ser entendido como prática de emenda (“supressiva”, no caso), e não de reserva, já que 

os termos do acordo deverão ser renegociados com a outra parte pelo Executivo, uma vez que 

não há a possibilidade de apor reservas a tratados bilaterais. De outro modo, caso um tratado 

multilateral seja aprovado com restrições pelo Congresso, atingindo dispositivo que não 

comporta reserva, deverá ser entendido, na prática, como rejeição do tratado. Caso contrário, 

o Executivo brasileiro deverá sugerir um novo tratado para todas as outras partes, ou, mais 

difícil ainda de ocorrer, a aceitação de reservas não previstas ou proibidas pelo texto do 

acordo. Desse modo, o Congresso Nacional deverá, sempre que quiser apor reservas a 

tratados, observar com cuidado as possibilidades ou não de fazê-lo, sob o risco de ver 

rejeitado o tratado, mesmo sem essa intenção. 

1.4. Possibilidade de o Legislativo propor emendas a texto de tratado internacional 

Uma das principais formas de atuação do Legislativo quanto às suas competências 

constitucionais é por meio da proposição de emendas a matérias sujeitas a ele. A Constituição 

Federal de 1988 cuidou de incluir o único caso em que o parlamento é impedido de emendar, 

para consignar claro que, em todos os outros casos, ele pode fazê-lo. Essa exceção refere-se à 

lei delegada, para a qual é vedada qualquer emenda caso o projeto seja apreciado pelo 

Congresso (art. 68 da CF). Para todos os outros casos – projetos de lei de iniciativa do Poder 

Executivo, do Poder Judiciário, projeto de lei orçamentária, projetos de resolução etc –, em 

princípio, não há qualquer impedimento constitucional para o Legislativo apor emendas a seu 

texto. 

No caso de mensagem do Executivo sobre tratado internacional o cenário é bastante 

mais complexo, uma vez que envolve, além das regras de direito interno, a prática do direito 

internacional público. Mesmo assim, à primeira vista, parece não existir diferença entre 
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mensagens do Executivo sobre acordos internacionais e as demais proposições que tramitam 

no Congresso Nacional. Afinal, a mensagem presidencial trata apenas de um “projeto de 

tratado”, termo utilizado por Haroldo Valladão, Sanchez de Bustamante (PARECERES, 

2002) e Rezek (2000), o que, em tese, está ainda sujeito a alterações. Mais: antes o tratado 

internacional celebrado pelo Executivo era remetido ao Congresso Nacional por meio de um 

projeto de lei (Lei n.º 23, de 1891). Ora, daí ficava ainda mais evidente a faculdade de o 

parlamento apresentar emendas ao projeto de lei sobre o tratado, como o é em relação a 

qualquer outro projeto de lei. 

Contudo, a matéria gerou e gera, no passado e no presente, intensa polêmica quanto a 

seus pressupostos jurídicos e políticos. Neste ponto do estudo, trataremos apenas da natureza 

jurídica da questão. Cabe enfatizar que, levando-se em conta que o texto constitucional a 

respeito do treaty-making power praticamente permaneceu inalterado desde a primeira Carta 

republicana, todas as análises aqui expostas devem ser consideradas como válidas para o 

exame da situação atual. 

De um lado, os defensores da tese da impossibilidade de o Congresso Nacional 

propor emendas a atos internacionais que lhe são submetidos argumentam que o único Poder 

capaz de propor e negociar os termos de um acordo é o Executivo, não cabendo qualquer 

participação direta e ativa ao Legislativo nesse processo. Portanto, nesse sentido, não pode o 

Congresso Nacional propor emendas de mérito ao próprio corpo do texto de tratado concluído 

pelo Executivo no âmbito internacional. Caso venha a fazê-lo, por meio da edição de decreto 

legislativo consubstanciando emendas a texto de tratado, este deve ser considerado, em 

termos jurídicos, rejeitado em sua totalidade. Afinal, o Executivo, se quisesse dar 

prosseguimento à feitura do tratado, deveria voltar à mesa de negociação internacional a fim 

de obter o consentimento da outra (ou outras) parte contratante. Em outras palavras, seria 

essencial que tais emendas fossem negociadas pelo Executivo com a outra parte, uma vez que 

elas não eram previstas no acordo inicial. Grosso modo, o texto resultante das modificações 

propostas pelas emendas seria um novo acordo, o que comprovaria a tese de que o tratado, na 

realidade, havia sido rejeitado. 

Na mesma toada, Clóvis Beviláqua (Apud MEDEIROS, 1983), então consultor 

jurídico do Ministério das Relações Exteriores (MRE), asseverou que o Congresso somente 

aprova ou rejeita o tratado; não lhe cabendo o direito de emendá-lo ou de aprová-lo em parte. 

Nesse sentido, resolver definitivamente significaria aprovar ou rejeitar; nunca propor 

alterações, idéia defendida também por Pontes de Miranda. Igualmente, Celso de 
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Albuquerque Mello (Apud MEDEIROS, 1983) entende que o instituto da emenda parlamentar 

é “interferência indevida nos assuntos do Executivo, uma vez que só a ele competem 

negociações no domínio internacional e a emenda nada mais é do que uma forma indireta pela 

qual o Legislativo se imiscui na negociação”. Paralelamente, para João Barbalho (Apud 

PARECERES, 2002), a unidade do ato internacional negociado pelo Executivo é indestrutível 

pela emenda, pois “quebrar-lhe a integridade vem a ser o mesmo que rejeitá-lo per totum”. Na 

década de 1950, João Hermes Pereira de Araújo, citado por Medeiros (1983), foi mais 

enfático: 

O Congresso Nacional aprova ou rejeita in totum, tratados, convenções ou quaisquer 
outros atos internacionais que lhe são submetidos; a rejeição de um ou mais artigos, ou 
a proposta de qualquer modificação, importa na rejeição global do acordo. 

No entanto, a tese de que é facultado ao Congresso Nacional propor emendas a 

tratados internacionais vem ganhando cada vez mais adeptos e criando, paralelamente, uma 

certa jurisprudência nas Casas do parlamento brasileiro. A discussão em torno do 

emendamento pelo Legislativo não é de hoje, assim como a dissensão entre partidários e 

contrários a seus argumentos. Aurelino Leal (MEDEIROS, 1983), analisando a matéria ainda 

sob os auspícios da Constituição Federal de 1891, concluiu que o poder de emendar tratados 

pelo Congresso existe “até porque muito poderá convir aos interesses públicos a aprovação de 

um pacto internacional, uma vez expurgado desta ou daquela irregularidade”. Já em 1961, 

Haroldo Valladão, então consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores (MRE), 

proferiu parecer a respeito da matéria, que freqüentemente é reproduzido por aqueles que 

estudam a questão, nos seguintes termos (PARECERES, 2002): 

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. [...] Nada existe, assim, na Constituição, que 
vede ao Congresso Nacional (antes os textos citados autorizam-no, evidentemente) 
emendar um tratado ou convenção. 

Dessa forma, para Haroldo Valladão (PARECERES, 2002), a apresentação de 

emendas, se aceitas pela outra parte, integrarão definitivamente o ato internacional, sem 

necessidade de sua volta ao Legislativo. A isso o então consultor jurídico do MRE chamou de 

“cooperação construtiva entre Legislativo e Executivo na apreciação dos atos internacionais”. 

Assim, o Congresso Nacional tem o poder de desaprovar um tratado proposto in totum ou 

então aprová-lo e estabelecendo as condições para tanto. 
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Sob o pálio da Emenda Constitucional n.º 1, de 1969, Wilson Accioli de Vasconcelos 

(MEDEIROS, 1983) também reforça essa tese, considerando perfeitamente admissíveis tais 

emendas propostas pelo Legislativo. Segundo ele: 

Aprovar totalmente, mesmo que, nessa aprovação, se englobassem cláusulas contrárias 
ao interesse nacional, seria contraproducente. Desaprovar totalmente, mesmo que essa 
desaprovação importasse no julgamento de certas cláusulas favoráveis às 
conveniências da política nacional, seria desaconselhável. 

Para Sette Câmara (Apud PARECERES, 2002), mencionado por H. Valladão em seu 

parecer sobre o assunto: 

American jurisprudence had already declared itself in favor of the right of the 
American Senate to modify a treaty submitted for its approval, thus “every treaty 
made by a Minister of the USA was still liable, when presented to the Senate for 
ratification, to be modified or even to be totally rejected (...). In the USA the practice 
has always been considered legitimate. On several occasions the American Senate has 
ratified treaties conditionally. 

Dessa forma, segundo Valladão (PARECERES, 2002), o sistema americano permite 

maior cooperação entre o Executivo e o Legislativo, e facilita muitas vezes a ratificação de 

atos internacionais, que seriam rejeitados por um ou alguns pontos sobre os quais os 

contratantes afinal estariam de acordo. Para Valladão, essa medida constitui, de fato, uma 

cooperação útil e verdadeiramente construtiva entre os dois Poderes que dividem o treaty 

making power. 

Na mesma linha de argumentação, a tese da possibilidade de “emendamento 

legislativo” voltou a ser defendida, agora em 1993, por meio da Consulta n.º 7 elaborada pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara dos Deputados. Na ocasião, 

concluiu-se que pode o Congresso Nacional, dentro de sua competência para referendar 

tratados internacionais celebrados pelo Presidente da República, fazê-lo parcialmente. Cabe 

salientar que aprovar apenas parcela de tratado internacional, se não figurar hipótese de 

reserva a dispositivo, é, na realidade, emendar. Segundo Azevedo (2001), na mesma linha, o 

Congresso Nacional pode, além de simplesmente aprovar ou rejeitar um tratado internacional: 

a) apor reservas, quando expressamente permitido pelo próprio acordo; b) rejeitar reservas 

indicadas pelo Executivo no momento da assinatura do ato; c) emendar um acordo 

internacional que esteja em tramitação.  

Desse modo, a jurisprudência observada no interior do Legislativo, somada aos 

argumentos doutrinários, vem corroborando a tese da possibilidade de emendamento 

parlamentar. Um desses primeiros casos diz respeito ao acordo Brasil-Tchecoslováquia sobre 
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comércio e pagamentos, firmado em 1960, que teve seu texto modificado por motivo de 

proposta de emenda feita pelo Congresso Nacional (MEDEIROS, 1983). O governo brasileiro 

comunicou a outra parte que o Poder Legislativo do País havia condicionado a aprovação do 

tratado às modificações mencionadas. Em seguida, o governo tcheco acatou as alterações 

propostas pelo parlamento brasileiro, integrando, assim, o tratado, definitivamente. Em 1963 

o acordo foi promulgado, sem necessidade de nova apreciação pelo Legislativo. 

Na mesma toada configura o decreto legislativo n.º 69, de 1965, que aprovou o 

acordo de garantias de investimentos entre o Brasil e os Estados Unidos da América, com 

“ressalvas”. Pelo art. 2º desse decreto, na realidade, o Congresso Nacional propunha emenda 

de mérito ao texto do acordo internacional, dado que, como vimos acima, não cabe reserva ou 

ressalva a tratado bilateral, pela própria natureza do ajuste. Mesmo assim, em 16 de setembro 

de 1965, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil remete nota ao embaixador dos EUA, 

Lincoln Gordon, informando a aprovação do referido acordo pelo Legislativo e o teor da 

emenda proposta. No dia seguinte, é informado pelo embaixador norte-americano que o 

governo de seu país aceitara a “reserva” sugerida pelo Legislativo. 

Nesses dois casos, mesmo a despeito da corrente contrária, o Congresso Nacional 

atuou efetivamente no sentido de propor emendas a tratados internacionais. Além disso, não 

nos parece que tais atos foram efetuados extra-legem, considerando que não feriram o direito 

constitucional brasileiro nem o direito internacional público. Da mesma forma, não contrariou 

os interesses do governo estrangeiro, que acatou as emendas, tampouco do brasileiro. Os dois 

atos internacionais acima mencionados que sofreram modificações graças a emendas 

propostas pelo Legislativo foram, enfim, incorporados ao ordenamento jurídico internacional 

e nacional de cada um de seus signatários de forma perfeita. 

Mais uma vez confirmando esse entendimento, a CCJC da Câmara dos Deputados, 

quando do exame do acordo Brasil-Estados Unidos da América sobre a base de Alcântara, 

concluiu que “a posição desta Casa é a de que o Poder Legislativo pode, em definitivo, propor 

e aprovar emendas, ressalvas e cláusulas interpretativas a atos internacionais firmados pelo 

Poder Executivo” (grifo nosso). Susan Elizabeth Martins Cesar (2002) menciona em seu 

estudo o seguinte trecho desse relatório emitido pela CCJC: 

[...] o texto do presente acordo, aprovado com ressalvas e emendas [entende-se, no 
caso, somente emendas] será publicado com todas as modificações introduzidas em 
seu texto pelo Congresso Nacional, na ordem jurídica brasileira, dessa forma. 
Evidentemente, isto implicará a renegociação do Acordo antes da promulgação, pois 
haverá grandes diferenças entre o texto negociado pelo Poder Executivo com o 
governo norte-americano e o texto aprovado pelo Congresso Nacional. Mas tal só 
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poderá acontecer caso os governos brasileiro e norte-americano concordem em 
renegociá-lo. Se essa renegociação não ocorrer, o Acordo, é evidente, não será 
promulgado e introduzido na ordem jurídica interna. Note-se, também, que se o 
resultado da renegociação for um texto diverso da literalidade das emendas aprovadas 
no Congresso Nacional, o Acordo deve voltar a ser apreciado pelo Poder Legislativo. 
Somente será lícito promulgar um Acordo emendado pelo Parlamento se a outra parte 
contratante aprovar, integralmente, o texto consagrado pelo Decreto Legislativo, sem 
quaisquer objeções. 

Este acordo causou grande polêmica durante toda sua tramitação pela Câmara dos 

Deputados, em especial na CREDN. Nessa comissão, o relator da matéria, deputado Waldir 

Pires, propôs diversas emendas ao tratado por meio do projeto de decreto legislativo. Segundo 

seu entendimento, que foi posteriormente encampado pelo colegiado, tal acordo, se aprovado 

naqueles termos negociados pelos diplomatas brasileiros, iria ferir o princípio da soberania 

nacional, da mesma forma que seria contrário aos esforços de desenvolvimento científico e 

tecnológico do Brasil. Por fim, graças a essas controvérsias, o acordo foi retirado pelo novo 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva de tramitação em 2003. 

No mesmo sentido, acordo congênere sobre salvaguardas tecnológicas relacionadas à 

utilização pela Ucrânia do Centro de Lançamentos de Alcântara (Mensagem n.º 250, de 2002) 

recebeu diversas propostas de emendas, por meio do PDL n.º 2.226, de 2002. Em princípio, o 

relator da matéria na CREDN, deputado Werner Wanderer, elaborou voto no sentido de 

aprovação total do texto do acordo. No entanto, após a apresentação de voto em separado do 

deputado Waldir Pires no sentido de propor alterações a seu texto, tal como o fez por ocasião 

da apreciação do acordo Brasil-Estados Unidos, o relator da matéria, acatando essas 

sugestões, modificou seu voto e, por conseguinte, a redação do PDL que aprovava o acordo. 

Esse PDL foi acatado pelo plenário da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

da seguinte forma: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Ucrânia sobre Salvaguardas Tecnológicas relacionadas à 
Participação da Ucrânia em Lançamentos a partir do Centro de Lançamentos de 
Alcântara, celebrado em Kiev, em 16 de janeiro de 2002, com a redação assinalada 
nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do presente Decreto Legislativo. (grifo nosso) 

........................................................................................................................................... 

Art. 2º O artigo IV, parágrafo 3, é aprovado com a seguinte redação: 

3. ....................................................................................................................................... 

Art. 3º Inclua-se, no artigo V, um parágrafo 4, com a seguinte redação: 
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........................................................................................................................................... 

Art. 8º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

No entanto, esse PDL foi modificado posteriormente, no sentido de retirar as 

emendas propostas. De todo modo, o texto do decreto legislativo (n.º 766, de 2003) 

promulgado pelo presidente do Congresso Nacional buscou, de certa forma, consubstanciar os 

entendimentos contidos naquelas emendas anteriormente apresentadas. Nesse sentido, o texto 

do referido decreto legislativo foi criado a partir da necessidade de se agradar, em alguma 

medida, os defensores da tese de que o tratado necessitaria sofrer modificações a fim de 

preservar o princípio da soberania nacional e aqueles que sustentavam o argumento de que o 

acordo deveria entrar em vigor o mais rápido possível, sem qualquer obstáculo que pudesse 

acarretar uma renegociação dos pontos emendados. Assim, o parlamento aprovou o decreto 

legislativo incluindo todas as sugestões feitas pelas emendas anteriores, só que não 

condicionando sua aprovação a uma nova negociação desses pontos com o governo da 

Ucrânia. Em suma, incluiu, em seu artigo 2º a expressão “o Congresso Nacional aprova o 

texto do Acordo, no entendimento de que” para, em seguida, arrolar todos os pontos do 

tratado que antes tinham sido objeto de emenda. No entanto, esses “entendimentos” não 

configuram emendas, uma vez que estabelecem que as partes “envidarão seus melhores 

esforços” para alcançar, em parte, aquilo que havia sido estipulado nas emendas precedentes, 

constituindo-se apenas em cláusulas interpretativas. 

Nesse sentido, caso as partes não observem o prescrito nessas cláusulas 

interpretativas contidas no decreto legislativo que aprovou o tratado, não incorrerão em ilícito, 

dado que pelo próprio texto do decreto esses dispositivos não possuem caráter obrigatório. 

Porém, existe uma exceção a esta regra, determinada no inciso VI do art. 2º do decreto 

legislativo. Segundo esse inciso, as autoridades brasileiras, na eventualidade de falha do 

lançamento espacial, poderão examinar e fotografar os itens associados às espaçonaves por 

eles recuperados, sempre que julgarem por bem assim proceder no interesse da saúde e 

segurança públicas e da preservação do meio ambiente, respeitada a proteção da tecnologia de 

origem ucraniana. Cabe salientar, no entanto, que esse dispositivo não foi considerado 

emenda e, portanto, não foi proposto a outra parte contratante e, finalmente, não incluído no 

texto do tratado, que é válido entre as partes. Ao contrário dos incisos restantes desse artigo, 

que inscrevem apenas “entendimentos”, acreditamos que o mandamento contido no inciso VI 

em questão, por trazer novo regramento sobre a matéria, deveria ser submetido a uma 

renegociação com a outra parte, com vistas a modificar o texto do tratado, o que não foi feito. 
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Devido a esse fato, tal disposição do decreto legislativo pode criar uma situação no 

mínimo interessante: caso uma autoridade brasileira venha, na eventualidade de falha do 

lançamento, examinar e fotografar restos do veículo espacial ucraniano, baseado no interesse 

da saúde pública, por exemplo, não estará incorrendo em ilicitude sob a ótica do direito pátrio. 

Isso porque esse indivíduo estará agindo de acordo com o preceituado em lei brasileira, no seu 

sentido lato, que inclui o decreto legislativo em tela. De outra parte, no entanto, tal atitude 

produzirá um ilícito internacional, uma vez que fere dispositivo contido em acordo ratificado 

pelo Brasil. 

De qualquer maneira, a polêmica sobre a possibilidade ou não de o Congresso 

Nacional propor emendas a tratado internacional continua. No fundo dessa discussão, 

figuram, grosso modo, aqueles que defendem uma análise jurídica restritiva do papel do 

parlamento quando da apreciação de acordos internacionais assinados pelo Executivo e 

aqueles que anseiam por um maior peso e representação política do Congresso para, desse 

modo, democratizar o processo decisório brasileiro em assuntos internacionais. O primeiro 

grupo, grosso modo, posiciona-se contrário ao emendamento parlamentar; o segundo, 

favorável. 

Acreditamos que, na realidade, a discussão vem sendo, até o momento, mal 

conduzida. Afinal, de fato emendar diretamente texto de tratado pelo Congresso não é 

possível, haja vista o parlamento não possuir legitimidade internacional para tanto. Quanto a 

isso não restam dúvidas, além do que nenhum dos defensores da tese do emendamento 

acreditava nessa possibilidade. É assim que Carlos Maximiliano (Apud PARECERES, 2002) 

tratava a questão: 

Pode o Congresso emendar a convenção internacional? Rigorosamente não. Trata-se 
de contrato bilateral concluído pelo Presidente, que não está obrigado [...] a ouvir os 
conselhos do Legislativo. Entretanto o texto não se opõe a que, em vez de rejeitar pura 
e simplesmente, o Congresso sugira modificações que, levadas ao plenipotenciário 
estrangeiro e por ele aceitas, determinariam uma aprovação definitiva. 

De outro, é importante inquirir-se sobre o uso terminológico da expressão “emenda”. 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD – art. 118) conceitua emenda como 

proposição apresentada como acessória de outra, não prevendo a possibilidade de emenda a 

mensagem do Presidente da República que remete texto de tratado internacional. Há a 

previsão, contudo, de emendamento a texto de PDL, o que não significa, efetivamente, 

emenda a texto de tratado. Em outras palavras, o conceito de emenda, na forma usual que é 

utilizada pelo processo legislativo, não comporta a noção de interferência post facto (pós 
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negociação pelo Executivo no plano internacional) do Congresso Nacional nos termos do 

tratado. 

Por esse motivo, a Consulta n.º 4, de 2004, da CCJC da Câmara dos Deputados, 

concluiu que emendamento efetuado diretamente ao texto dos atos internacionais é 

inconstitucional, por vício de iniciativa, como não poderia deixar de ser. No entanto, a mesma 

Consulta sugere ser possível a aprovação parcial de tratado por meio da inclusão, no texto do 

PDL, de condicionamentos que, se aceitos pelos atores internacionais, inclusive pelo 

Executivo brasileiro, modificariam o texto do acordo. Tais condicionamentos visariam 

“emendar” o tratado, mas sempre de forma indireta, e deveriam ser observadas pelo Executivo 

caso optasse em levar adiante o processo de formação do tratado. Na eventualidade de 

qualquer das condições ali previstas não serem aceitas, o tratado deverá ser considerado 

rejeitado em sua totalidade. 

Ao que nos parece, qualquer que seja o termo utilizado - “condicionamento” ou 

“proposição de emendas” – os efeitos jurídicos e políticos serão os mesmos. Sem embargo, o 

Congresso Nacional não tem competência de direito para apor emenda a texto de tratado 

internacional. Como citamos acima, aqueles que defendem o poder de emendamento 

parlamentar sequer cogitaram dessa hipótese em nenhum momento. O que o parlamento faz, 

nesse tocante, é apenas propor, mas essa proposição, e aí a Consulta n.º 4/2004 acerta, é 

também um condicionamento, ou seja, uma obrigação a ser respeitada pelo Executivo caso 

deseje levar adiante o processo negocial. Portanto, a Consulta n.º 4/2004 contribui para a 

aproximação de uma solução para o problema do emendamento ao propor um novo rumo na 

discussão, agora em termos de condicionamentos. De qualquer maneira, a palavra “emenda” 

pode ainda ser utilizada desde que de forma bastante específica para essa situação: emenda-

condição, em que não é proposta diretamente ao texto da proposição principal e sempre, 

necessariamente, intermediada pelo Executivo brasileiro. Outra especificidade em relação a 

esse tipo especial de emenda é que não há possibilidade de sua rejeição para, daí, a matéria 

principal (o tratado, no caso) seguir seu curso normal. Enfim, não se pode utilizar critérios 

comuns de processo legislativo para se averiguar da real possibilidade de o Congresso propor 

emendas a tratados internacionais. 

Como resultado, não há, tanto no âmbito do direito internacional público, como no 

direito constitucional brasileiro, qualquer óbice ao instituto do emendamento pelo Legislativo 

a tratado internacional, observadas sempre suas especificidades. Sem dúvida a proposição de 

emendas pelo Congresso acarreta obstáculos para a conclusão do processo de formação de 
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tratado internacional para o País, ou até mesmo de sua inviabilidade prática, caso se trate de 

tratado multilateral. Isso porque, na eventualidade de tratado bilateral, os termos dessas 

emendas deverão ser renegociados com a outra parte e, pior, no exato sentido ali contido, o 

que, pela característica particular de toda negociação, é dificílimo de ocorrer. Mais ainda: se 

se tratar de acordo multilateral, esses termos deverão ser levados a todo o conjunto dos 

signatários, que, pela prática internacional, poderia causar uma paralisia em matéria de 

formação de entendimentos nos fóruns multilaterais existentes nas relações internacionais. Por 

esses motivos, o instituto do emendamento parlamentar, apesar de perfeitamente viável, deve 

ser empregado pelo Congresso Nacional com bastante cuidado e comedimento, analisando, 

caso a caso, quais as possibilidades políticas de uma aceitação de emendas pela outra parte e 

quais custos para o Brasil de um não-acordo. 

De qualquer maneira, a proposição de emendas pelo Congresso a tratado 

internacional, guardadas suas devidas limitações acima expostas, é um dos principais 

instrumentos para um maior papel do Legislativo na formulação da política externa brasileira, 

um maior poder de barganha do Executivo nas mesas de negociações internacionais e, 

principalmente, a democratização da política externa do País. Examinaremos mais 

detidamente esses aspectos no capítulo seguinte deste estudo. 

1.5. Outros instrumentos jurídicos de participação do Legislativo em política externa 

Além da competência exclusiva de apreciar tratados internacionais assinados pelo 

Executivo, o Legislativo possui diversos outros instrumentos para interferir no processo 

decisório em política externa. Alguns deles não são previstos na Constituição Federal nem nos 

regimentos internos das Casas do parlamento, como a criação de grupo parlamentar 

internacional e o requerimento de moção. Ademais, outras dessas medidas detêm, na 

realidade, caráter muito mais político do que jurídico. De todo modo, incluiremos nesta parte 

da monografia a análise desses institutos por crer a mais acertada em termos metodológicos, 

reunindo todas as ações pautadas em textos legais e práticas políticas consagradas. 

Desse modo, examinaremos, abaixo, os seguintes institutos: indicação; requerimento 

de informação; requerimentos de convocação e convite; moção e votos de regozijo ou louvor; 

proposta de fiscalização e controle; grupo parlamentar internacional; audiências públicas e 

seminários; comissões especiais e comissões externas; comissões parlamentares de inquérito; 

análise da dívida externa; sabatina pelo Senado Federal de embaixadores a serem nomeados 
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pelo Presidente da República, projetos de lei e de decretos e propostas de emendas à 

Constituição. 

1.5.1. INDICAÇÃO 

De acordo com o art. 113 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, qualquer 

deputado pode apresentar indicação para sugerir a outro Poder a adoção de providência, a 

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua 

iniciativa exclusiva. Nesse sentido, pode um parlamentar sugerir ao Executivo, via indicação, 

a adoção de certa postura em matéria de política externa. 

A indicação não precisa sofrer deliberação pelo colegiado da Câmara dos Deputados. 

Assim, uma vez recebida pelo Presidente da CD, ela é despachada e publicada. Por sua vez, o 

Executivo não é obrigado a seguir qualquer das sugestões ali contidas, como também a 

respondê-la ao autor da indicação. Na prática, o instrumento da indicação possui pouco efeito 

de interferência no processo decisório restrito ao âmbito do Executivo. 

1.5.2. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

As Mesas da cada uma das Casas do Congresso Nacional poderão encaminhar, com 

base na Constituição Federal, em seu art. 50, § 2º, e no RICD, em seu art. 116, requerimento 

de informação a Ministro das Relações Exteriores ou quaisquer titulares subordinados à 

Presidência da República. Na eventualidade de essas autoridades se recusarem ou não 

atenderem no prazo de trinta dias, bem como prestarem informações falsas, estarão 

incorrendo em crime de responsabilidade. 

Esses requerimentos são assinados por parlamentar e deliberados pela Mesa de sua 

respectiva Casa. Desse modo, a Mesa tem a faculdade de recusar requerimento de informação 

formulado de modo inconveniente ou que contenha providências a tomar, consulta, sugestão, 

conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a que se dirige (art. 116, III e IV do 

RICD). Ainda assim, é lícito ao autor do requerimento recorrer contra essa decisão ao 

Plenário da Casa (art. 115, parágrafo único do RICD). 

Uma vez de posse das informações requeridas, o parlamentar poderá, dependendo do 

caso, providenciar ações complementares para atingir seu fim, fiscalizar os atos do Itamaraty 

ou mesmo acompanhar os processos de negociação internacional entabulados pelo Executivo. 

Os requerimentos de informação são bastante utilizados pelo Legislativo, sendo que durante 

1985 e 2002, segundo dados obtidos por Susan Cesar (2002), os deputados apresentaram 



 27 

cerca de 192 pedidos de informação ao Ministério das Relações Exteriores, enquanto que os 

senadores, 36. 

1.5.3. REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO E CONVITE 

Pelo art. 50, caput, da Constituição Federal e art 24, inciso IV, art. 117, inciso II e 

arts. 219 a 223 do RICD, a Câmara dos Deputados poderá convocar ministro de Estado ou 

quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para 

comparecerem pessoalmente perante seu Plenário ou qualquer de suas comissões, em razão da 

matéria de sua competência. Os assuntos deverão ser previamente estabelecidos e a audiência 

com essas autoridades deverá limitar-se aos pontos contidos no requerimento de convocação. 

Se convocado, o Ministro das Relações Exteriores deverá comparecer no local, dia e 

hora combinados, importando crime de responsabilidade a ausência injustificada. Com base 

nos mesmos dispositivos constitucionais e regimentais, poderão ser chamados a depor 

qualquer diplomata brasileiro específico, por exemplo, perante comissão (art.24, VII do 

RICD). O comparecimento de ministro ou de outra autoridade à comissão recebe a designação 

de audiência, que pode ser pública, reservada (com a presença apenas dos funcionários em 

serviço na comissão e técnicos ou autoridades que esta convidar) ou secreta (art. 48 do 

RICD). Nas reuniões secretas, os ministros e as autoridades convocados participarão apenas o 

tempo necessário à sua exposição, devendo retirar-se logo em seguida. 

De outro modo, toda vez que o ministro comparecer ao Plenário da Casa, a sessão 

será transformada em Comissão Geral. Uma vez terminada a Comissão Geral, a sessão 

plenária terá andamento a partir da fase em que ordinariamente se encontrariam os trabalhos 

(art. 91 do RICD). 

O ministro poderá usar da palavra por até trinta minutos, prorrogável por mais 

quinze, pelo Plenário da Casa ou da comissão. Durante esses primeiros trinta minutos não 

poderá ser aparteado. Somente depois de encerrada sua exposição, os deputados poderão, 

segundo a ordem de inscrição, formular interpelações ao ministro. São permitidas, ainda, a 

réplica e a tréplica. 

Pode também o ministro de Estado comparecer ao Congresso Nacional devido à 

aceitação de convite ou mesmo por sua própria iniciativa, depois de acordado com a 

presidência da comissão ou Mesa da Câmara dos Deputados ou Senado Federal, para expor 

assunto de relevância de seu ministério (art. 50, § 1º da Constituição Federal e art. 222 do 
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RICD). Nesse caso, a principal diferença entre convocar e convidar é que esse é imposto ao 

ministro e aquele é opcional. 

Em ambos os casos, o representante do MRE tem, nessa ocasião, oportunidade de 

expor informações pertinentes sobre os andamentos da política externa brasileira e pontos 

específicos de tratado internacionais em trâmite. Da mesma forma, os parlamentares podem, 

nesse momento, inquirir da viabilidade, por exemplo, de o Congresso propor uma dada 

emenda, saber, na opinião do principal responsável pela condução da política externa do País, 

quais os custos de um não-acordo no caso de rejeição do tratado em tramitação no Legislativo 

e, até mesmo, pedir para que o ministério adote essa ou aquela medida no âmbito 

internacional. Enfim, é nessa ocasião que os Poderes Executivo e Legislativo mais trocam 

informações e visões sobre as linhas a serem adotadas pela política externa do Brasil. 

1.5.4. MOÇÃO E VOTOS DE REGOZIJO OU LOUVOR 

Os votos de regozijo ou louvor, segundo o art. 117 do RICD, deverão ser deliberados 

pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Além disso, sempre que a manifestação de regozijo 

ou louvor for concernente a ato ou acontecimento internacional, só a Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional é competente para propô-la, desde que aprovada pela maioria 

absoluta de seus membros (art. 117, § 4º do RICD). No Plenário da Casa, diversamente, é 

exigida apenas a maioria simples para a sua aprovação. 

De outro modo, apesar de o requerimento de moção não ser previsto no Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, ele é utilizado com maior freqüência por essa Casa para se 

pronunciar, como um todo, a respeito de determinado assunto da pauta internacional. O RICD 

prevê que os requerimentos não especificados em seu texto, como é o caso daquele que requer 

moção, sejam deliberados pelo Plenário da Casa (art. 117, caput). 

Em geral, assim como para os votos de regozijo e louvor, os requerimentos de moção 

para assuntos de relações internacionais são iniciados na CREDN. Se essa comissão aprovar 

tal requerimento, que pode ser de autoria de qualquer deputado, ele passa a tramitar como um 

requerimento da comissão. Diversamente dos votos de regozijo e louvor, não se exige para o 

requerimento de moção sua aprovação pela maioria absoluta da CREDN. Outro aspecto que o 

distingue do voto de regozijo ou louvor é que a moção pode não apenas aplaudir ou 

congratular algum acontecimento internacional, como também repudiar e censurar. 

Usualmente, é apresentado, anexo ao requerimento, o texto da moção. A moção 

recebe um número próprio, possui ementa e tem, no mais das vezes, a seguinte forma: 
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Nós, parlamentares da Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil, 

Considerando que [...]/ Recordando que [...]/ Assinalando que [...]/ Enfatizando que 
[...]/ Lembrando que [...]/ Destacando que [...] 

[...] 

Repudiamos [ou aplaudimos] [...]. 

Aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados, a moção é finalmente publicada. 

O instituto da moção não possui qualquer efeito prático direto, mas representa um poderoso 

instrumento de expor o pensamento institucional do parlamento a respeito de determinado 

assunto de seu interesse no âmbito das relações internacionais. 

1.5.5. PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

As propostas de fiscalização e controle não dizem respeito diretamente sobre os 

rumos da política externa brasileira. No entanto, podem interferir na gestão administrativa do 

Ministério das Relações Exteriores, como forma de fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial pelo Congresso Nacional (arts. 49, X e 70 da CF e 

art. 60 do RICD). 

Nesse sentido, o Legislativo poderá, por meio desse instrumento, avaliar os gastos do 

Itamaraty, incluindo aí o de suas embaixadas, sob o ponto de vista da legalidade, legitimidade 

e economicidade. A proposta de fiscalização e controle pode ser apresentada por qualquer 

membro da CREDN perante esse órgão ou de qualquer deputado à Comissão de Fiscalização 

e Controle. O relatório final poderá, dependendo do caso, ser encaminhado ao Ministério 

Público ou à Advocacia-Geral da União e ao Poder Executivo, para que promovam as ações 

pertinentes ou adotem as providências saneadoras necessárias (art. 61, IV combinado com o 

art. 37 do RICD). 

1.5.6. GRUPO PARLAMENTAR INTERNACIONAL 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados não prevê a hipótese de formação de 

grupo parlamentar de intercâmbio bilateral entre o Brasil e um outro país. Mesmo assim, o 

Congresso Nacional abriga cerca de cinqüenta grupos parlamentares, formados, em sua 

maioria, por deputados e senadores, segundo dados fornecidos por Susan Cesar (2002). 

Em geral, a sugestão de um grupo parlamentar é feita por um deputado via 

requerimento a ser deliberado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. O autor também é o 

responsável por fazer o convite aos demais parlamentares a se integrarem ao grupo, a fim de 
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se reunirem e elaborarem seu estatuto. As inscrições ficam abertas a novas adesões de forma 

permanente. 

O objetivo primordial dos grupos parlamentares é estreitar os laços de amizade entre 

o Brasil e o outro país por meio de diálogos constantes entre os seus Poderes Legislativos. 

Além disso, os grupos parlamentares, em tese, procuram acompanhar os tratados que 

envolvem seus países parceiros mais detidamente. Esses grupos são, enfim, uma forma de a 

diplomacia parlamentar solidificar as relações bilaterais e favorecer o conhecimento recíproco 

entre os países. Por conseguinte, os grupos parlamentares podem contribuir para estimular o 

diálogo entre os governos de seus parceiros. 

Por meio do instituto de formação de grupos parlamentares, o Congresso Nacional 

tem a oportunidade de se relacionar diretamente com o exterior. Sem embargo, isso não 

significa que os parlamentos ganhem capacidade internacional para representar seus países, 

mas sim que podem dialogar com importante setor representante da soberania popular que são 

as assembléias. 

Além de grupos parlamentares, podem existir no Congresso “protocolos de 

cooperação” entre os legislativos. Nesses casos, são efetuadas espécies de acordos assinados 

pelos presidentes de cada assembléia. Essas cooperações podem ter como objetivos promover 

a troca de experiências, o intercâmbio de funcionários, o estudo sobre temas comuns, etc. O 

protocolo pode, ainda, definir a criação de uma comissão parlamentar, que se reunirá, por 

exemplo, a cada ano, num e noutro país, alternadamente. Nesse caso, os gastos em função da 

aplicação desses protocolos correrão às expensas do respectivo órgão, o que não ocorre para 

os grupos parlamentares. 

1.5.7. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SEMINÁRIOS 

Cada comissão tem a faculdade de realizar reunião de audiência pública com 

entidade da sociedade civil para instruir, por exemplo, PDL ou mensagem que trata de tratado 

internacional (arts. 24, III e 255 do RICD), assim como para tratar de assuntos específicos da 

política externa. A proposta de audiência pode ser elaborada por qualquer membro da 

comissão ou mesmo a pedido de entidade interessada. 

Vale frisar que não poderão ser convidados a depor em reunião de audiência pública 

os membros de representação diplomática estrangeira (art. 257 do RICD). No entanto, não é 

raro tais representantes comparecerem a essas reuniões graças a entendimentos espontâneos 

com a presidência da comissão. 
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Além de audiências públicas, o Congresso Nacional e suas comissões promovem, 

com freqüência, seminários referentes às relações internacionais e à política externa do Brasil. 

Nessas ocasiões, assim como nas audiências, são chamados a palestrar especialistas, políticos 

e parlamentares sobre um determinado assunto. Só que, nesse caso, os trabalhos podem durar 

mais que uma reunião, facultada sua divisão em diferentes sub-temas, não precisam observar 

o regimento interno quando do uso da palavra e qualquer presente, inclusive não-

parlamentares, poderá interpelar o expositor quando aberto espaço para as perguntas. 

1.5.8. COMISSÕES ESPECIAIS E COMISSÕES EXTERNAS 

As comissões especiais são uma espécie do gênero comissões temporárias (art. 33 do 

RICD). Essas comissões são criadas para apreciar determinado assunto, se extinguindo 

quando alcançado o fim a que se destinavam, ou ainda ao término da legislatura (art. 22, II do 

RICD).  

Essas comissões são criadas por resolução, como a que criou a Comissão Especial 

para o Acompanhamento das Negociações da Alca – Área de Livre Comércio das Américas. 

Além disso, existe a possibilidade de ser criada Comissão Especial quando a matéria do 

tratado internacional dispor de assunto de mais de três comissões de mérito (art. 34, II do 

RICD), como vimos anteriormente. 

Há também a possibilidade de criação de comissões externas, seja para verificar e 

acompanhar in loco as condições de determinado país, seja para representar a Câmara dos 

Deputados nos atos a que esta tenha sido convidada ou a que tenha de assistir (art. 38 do 

RICD). Ao final, os parlamentares apresentam relatório circunstanciado de suas atividades. 

Essas comissões são criadas por meio de requerimento que, quando acarretarem ônus 

financeiro ao órgão, deverão ser deliberadas pelo Plenário. 

1.5.9. COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 

A instalação de comissões parlamentares de inquérito (CPI) para investigar fatos 

relacionados com a política externa do País não é um expediente comum utilizado pelo 

Congresso Nacional, mas, de qualquer forma, possível e já observado na história do 

parlamento. 

Pelo art. 58, § 3º da Constituição Federal e arts. 35 e 36 do RICD, poderá ser criada 

CPI para apuração de fato determinado, de relevante interesse para a vida pública e a ordem 

constitucional, legal, econômica e social do País. O requerimento de criação da comissão 
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deverá ser feito por um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 

tomados separadamente ou em conjunto, neste caso se a comissão for mista. 

As CPI’s possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, 

podendo, por exemplo, determinar diligências, ouvir indiciados, requisitar informações e 

documentos de entidades da administração pública. As conclusões da CPI, dependendo do 

caso, poderão ser remetidas ao Ministério Público e ao Poder Executivo, para promover as 

ações saneadoras. 

A título de ilustração do uso de CPI’s em matéria de política externa, em 1956 a 

Câmara dos Deputados instalou comissão parlamentar de inquérito para investigar as 

circunstâncias que levaram o Brasil a assinar com os Estados Unidos acordos na área de 

energia atômica, assinados em 1955. Argumentava-se que o governo brasileiro havia assinado 

tais acordos devido a pressões diplomáticas, o que, se confirmado, poder-se-ia anulá-los por 

meio da denúncia (CERVO, 2002). 

1.5.10. ANÁLISE DA DÍVIDA EXTERNA 

Os acordos do Brasil com o Fundo Monetário Internacional e com consórcios de 

bancos privados estrangeiros, a despeito de protestos de membros do Legislativo, não são 

apreciados pelo Congresso Nacional. Assim, apesar de esses compromissos internacionais 

acarretarem graves impactos no cotidiano dos cidadãos, como o cumprimento de rigoroso 

programa econômico e limitações na adoção de futuras políticas públicas pelo País, não são 

deliberados pelos seus representantes eleitos e reunidos no Parlamento. Afinal, esses acordos 

estabelecem, em contrapartida a um crédito para financiar parte da balança de pagamentos, 

uma série de responsabilidades para o Brasil. 

Os empréstimos externos junto ao FMI são efetuados através dos chamados stand-by 

arrangements, que consistem na abertura de uma linha de crédito (“contingente”) por meio do 

qual o Fundo disponibiliza a um Estado-membro assistência financeira, que pode ser sacada a 

critério do devedor. Pelas quantias efetivamente sacadas, o FMI cobra comissões, 

constituindo essa modalidade de ajuda financeira, portanto, uma operação externa de natureza 

financeira de interesse da União. 

Desse modo, deveria-se aplicar a esses tipos de acordo, e igualmente aos efetuados 

com consórcios de bancos privados estrangeiros, o preceito contido no artigo 52, inciso V, da 

Constituição Federal, isto é, o Executivo necessita obter autorização do Senado Federal para 

concretizá-los (REZEK, 2000). No entanto, o Executivo vem, ao longo dos anos e 
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independente do governo de plantão, defendendo a tese contrária, baseado no fato de que o 

levantamento de recursos pelo Brasil junto ao FMI decorria de uma autorização prévia dada 

pelo Congresso Nacional por meio da aprovação do Convênio Constitutivo do Fundo. Assim, 

esses acordos de empréstimos decorreriam de outro acordo já aprovado pelo parlamento, em 

uma espécie de acordos executivos ou em forma simplificada. A decisão da área econômica 

brasileira, logo, é a de insistir numa condução isolada e independente das negociações da 

dívida externa, de acordo com a imposição dos credores, de forma contabilista, empírica e 

despolitizada, sem qualquer articulação com o Congresso e o Itamaraty, à revelia da sociedade 

e de outros órgãos que a representam (CERVO, 2002). 

Sem embargo, esses acordos, somados àqueles efetivados com instituições privadas, 

comprometem profundamente a nação brasileira, em um longo prazo, com cláusulas 

contratuais muitas vezes draconianas. A título de exemplo, em um dos contratos firmados 

pelo Banco Central do Brasil com consórcio privado de bancos internacionais, ficava 

estabelecido que o governo do Brasil submeter-se-ia, irrevogavelmente, à jurisdição de 

qualquer tribunal de Nova York ou da Inglaterra, para o julgamento de quaisquer litígios 

decorrentes dos acordos, além de concordar em não alegar imunidade à jurisdição estrangeira 

(MEDEIROS, 1983), o que fere sensivelmente o princípio da soberania nacional. Cachapuz 

de Medeiros, em parecer emitido a respeito dessa temática em relação à atual Constituição 

(apud BORJA, 2000) conclui que: 

Admitir que, em cada caso, o Poder Executivo interprete livremente a Constituição 
para decidir se há ou não obrigação de atender à exigência do artigo 52, inciso V, de 
pedir autorização para o Senado, significa retirar desta Casa do Congresso Nacional 
uma das principais atribuições que a Lei Suprema de 1988 lhe concedeu, em caráter 
privativo. 

Na década de 1980, com a crise da dívida e a estagnação da economia, a questão dos 

empréstimos externos ganha evidência junto à população e ao Congresso. O País é 

mergulhado em profunda recessão para satisfazer às exigências dos credores de gerar recursos 

para manter em dia os serviços da dívida: a demanda é contraída pela baixa dos salários reais 

e criam-se excedentes exportáveis, em detrimento do consumo interno. Como reação a isso, 

deputados e senadores levantaram-se contra essa prática específica de acordos executivos, por 

meio de discursos e apresentação de projetos. Como conseqüência, os constituintes da Carta 

de 1988 inseriram no seu texto (art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) o 

seguinte dispositivo: 
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Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição Federal, o 
Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista, exame analítico e pericial 
dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. 

§ 1º A comissão terá a força legal de comissão parlamentar de inquérito para os fins de 
requisição e convocação, e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União. 

§ 2º Apurada irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a 
declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público 
Federal, que formalizará, no prazo de sessenta dias, a ação cabível. 

Todavia, esse mandamento constitucional não foi cumprido. Essa comissão foi criada 

em 1989, mas seus trabalhos não foram concluídos. Mesmo assim, ela demonstrou que um 

quarto da dívida até então referia-se aos efeitos das altas do juros, que haviam sido 

negociados a taxas flutuantes. Ainda de acordo com o relatório da comissão, as transferências 

para pagamento da dívida correspondiam, em 1986, a 20% da poupança nacional e a 4,1% do 

Produto Interno Bruto, números superiores às transferências exigidas da Alemanha nos 

períodos de pós-guerra (CERVO, 2002). 

Hoje, o fluxo de capitais dos países pobres para os países centrais tem crescido em 

razão do encargo da dívida externa. Mais: no orçamento de 2004, o Brasil reservou R$ 71 

bilhões para pagamento de juros da dívida, sobrando apenas R$ 12 bilhões para 

investimentos. As conseqüências disso são sentidas nas áreas de educação, saúde, segurança, 

crescimento, emprego (JORNAL da Câmara dos Deputados, em 10 nov. 2004). 

1.5.11.SABATINA DE EMBAIXADORES 

Ao Senado Federal compete privativamente aprovar previamente a escolha dos 

chefes de missão diplomática de caráter permanente (art. 52, IV da CF). Essa sabatina de 

indicações do Executivo para embaixadores deverá ser feita em sessão secreta. Ao fim, é 

votada a indicação pelo voto secreto. 

A argüição é feita na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, 

por seus membros. Em geral, os indicados, nessa ocasião, fazem uma exposição sobre as 

relações do Brasil com o país ou o órgão multilateral ao qual foram designados. Depois, os 

senadores dirigem-lhe algumas interpelações para serem respondidas (CESAR, 2002). 

Segundo levantamento de Susan Cesar (2002), de 1985 a 2002, foram submetidas 557 

sabatinas ao Senado Federal. 

1.5.12. PROJETOS DE LEIS E DE DECRETOS E PROPOSTAS DE EMENDAS À 

CONSTITUIÇÃO 
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Os parlamentares buscam, não raro, aumentar o papel do Congresso Nacional no 

processo decisório de política externa. Para tanto, apresentam projetos – de lei, de decreto 

legislativo e de proposta de emenda à Constituição – a fim de modificar ou simplesmente 

dirimir polêmicas acerca das competências do Legislativo no campo internacional. O exame 

de algumas dessas proposições será feito no capítulo III deste estudo. 

Ademais, Lei posterior criada pelo Congresso Nacional que trate assunto incluído em 

tratado internacional revoga os dispositivos deste que colidirem com o texto legal. Em outras 

palavras, lei e ato internacional do qual o Brasil seja signatário possuem o mesmo nível 

hierárquico, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em decisão 

proferida em 1978 (Recurso Extraordinário n.º 80.004 – STF). A regra, contudo, não é 

universal: em outros países é garantida a prevalência dos tratados sobre as leis domésticas. No 

Brasil, garante-se somente um tratamento paritário. Desse modo, nesse tocante, rege o 

princípio lex posterior derrogat priori, ou, de modo distinto, entre lei e tratado que tratam do 

mesmo assunto, prevalece o mais antigo. De todo modo, cabe salientar que lei interna que 

derroga tratado anterior pode trazer conseqüências à responsabilidade internacional do Estado, 

em virtude do descumprimento de acordo avençado com outra parte (BORJA, 2000). 

1.6. Extinção de um tratado: a determinação de denúncia pelo Congresso Nacional 

A questão de se pode o Presidente da República, por sua singular autoridade, 

denunciar tratados internacionais parece pacífica na doutrina (REZEK, 2000). Basta, para 

tanto, que o tratado seja validamente denunciável. Afinal, uma vez que para a formação do 

tratado é necessária a comunhão de vontades entre Executivo e Legislativo, reputa-se 

suficiente a vontade de um desses Poderes para fazer cessar seus efeitos nas ordens jurídicas 

interna e externa. 

Pela mesma razão, pode o Congresso Nacional determinar que um tratado 

internacional deva ser denunciado, pois 

[...] cumpre entender que as vontades reunidas do governo e do parlamento 
presumem-se firmes e inalteradas, desde o instante da celebração do tratado, e ao 
longo de sua vigência pelo tempo afora, como dois pilares de sustentação da vontade 
nacional. Isso levará à conclusão de que nenhum tratado – dentre os que se mostrem 
rejeitáveis por meio de denúncia – deve continuar vigendo contra a vontade quer do 
governo, quer do Congresso. O ânimo negativo de um dos dois poderes políticos em 
relação ao tratado há de determinar sua denúncia, visto que significa o 
desaparecimento de uma das bases em que se apoiava o consentimento do Estado 
(REZEK, 2000). 
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Dessa forma, pode o Congresso provocar a denúncia, que é feita no plano externo 

pelo Executivo, mesmo quando contrário às intenções deste Poder, sem prejuízo ao princípio 

da separação dos poderes. Ainda segundo Rezek (2000), o meio com que o Legislativo pode 

exteriorizar sua vontade de ver tratado denunciado, à falta de ato mais adequado, é a lei 

ordinária, considerando que decreto legislativo não caberia por falta de sua previsão no rol da 

competência exclusiva do Congresso Nacional. É verdade que ao Presidente da República é 

facultado, ainda, vetar esse projeto de lei, mas, se o Congresso persistir em sua decisão, pode 

derrubar tal veto e fazer prevalecer sua vontade. 

Não pode, dessa forma, o Parlamento retratar aprovação anteriormente concedida 

através de outro decreto legislativo, revogando-o por igual diploma legal. Somente é lícito 

fazê-lo se antes do ato da ratificação; se ele cumpriu o seu dever de autorizar o Executivo a 

consentir com o tratado e esse o fez, o decreto legislativo de bonificação não cabe ser 

reformado. De todo modo, existem precedentes em contrário: decreto legislativo n.º 20, de 

1962, que revogou o de n.º 13, de 1959 e PDL n.º 22, de 1983, visava revogar o decreto 

legislativo n.º 5, de 1978. 

De todo modo, seja através de lei, seja de decreto legislativo, ao Congresso Nacional 

cabe a competência sobre a descontinuidade de tratado internacional. Esse direito do Poder 

Legislativo é similar ao do Poder Executivo, ainda que para concretizá-lo o caminho do 

Parlamento seja mais dificultoso. 
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Quadro I – Processo de Formulação de Tratados Internacionais 
 

 

NEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

PROJETO DE TRATADO 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES: ESTUDO E 
ELABORAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: REMESSA 
DE MENSAGEM 

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: DISTRIBUIÇÃO 

COMISSÃO DO MERCOCUL: SE TRATADO REFERENTE AO BLOCO 

CREDN DA CÂMARA: ELABORAÇÃO DE PDL, SE PELA APROVAÇÃO 

DEMAIS COMISSÕES EVENTUAIS DE MÉRITO E CCJC 

PLENÁRIO DA CD 

SENADO FEDERAL: COMISSÕES E PLENÁRIO 

PROMULGAÇÃO DE DECRETO LEGISLATIVO PELO PRESIDENTE DO 
CONGRESSO NACIONAL 

RATIFICAÇÃO PELO EXECUTIVO 

EDIÇÃO DE DECRETO PRESIDENCIAL, PUBLICADO COM O 
TEXTO INTEGRAL DO TRATADO NO D.O.U. 



 38 

Capítulo II 

Papel do Legislativo em Política Externa: aspectos políticos e seus 
pressupostos teóricos 

 
 

O parlamento [...] constitui a ponte mais sólida 
para diminuir a distância que separa o processo 
decisório governamental, referente à política 
econômica de um país, da participação, direta ou 
indireta, de seu povo em tal processo. Agregando 
os desejos de suas respectivas sociedades 
nacionais, os parlamentos se apresentam como 
instrumentos singulares para conferir legitimidade 
a esse tipo de decisão (Deputado Aécio Neves. In: 
CÚPULA, 2002). 
 
 

Um país age, por meio de sua política externa, constrangido pelos dois extremos: 

ambientes internacional e doméstico (RISSE-KAPEN, 1995). A autonomia do Executivo de 

um país no âmbito internacional está sujeita, por exemplo, à sua posição relativa na 

distribuição de poder, sua influência no assunto tratado etc. Já no âmbito doméstico, essa 

liberdade da diplomacia depende do grau de participação e do interesse da sociedade em 

assuntos da agenda internacional, dos canais de participação existentes e, principalmente, do 

papel e do desenho das instituições internas envolvidas na formulação da política externa. 

Nesse sentido, o Legislativo é a instituição que exerce maior pressão interna sobre o 

Executivo, desafiando, com freqüência, a noção de insulamento e de resistência à 

democratização na formulação da política externa. 

A politização da política externa (LIMA, 2000) traz, por certo, graves conseqüências 

para o modo de condução desse assunto pelo Brasil. Afinal, o debate sobre a conveniência ou 

não de uma maior intromissão do Congresso em assuntos internacionais ainda hoje é bastante 

vivo. De um lado, diz-se, com freqüência, da incompatibilidade entre democracia e política 

externa, dos prejuízos advindos de uma sugestão pelo Legislativo de emenda a tratado já 

negociado, no plano internacional, do perigo de uma eventual contaminação de interesses 

estritamente domésticos e de curto prazo nos desígnios formulados por supostos diplomatas 

“iluminados” e guiados pelo bem público. De outra parte, observa-se uma forte tendência de 

reivindicação por um controle democrático mais efetivo por parte da sociedade, representada 

no parlamento, de toda e qualquer política pública que acarrete conseqüências ao cidadão, 

inclusive de ordem externa. 
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Dessa forma, exporemos neste capítulo os argumentos de ambos os lados, 

procurando enfatizar as conseqüências políticas de um eventual aumento do papel do 

Legislativo nos assuntos externos do País. Para isso, utilizaremos os arcabouços teóricos das 

relações internacionais que tratam desse tema, dividindo-os em duas linhas distintas: o 

modelo burocrático e o do jogo de dois níveis. 

Esses dois modelos procuram explorar os benefícios teóricos e analíticos comuns à 

ciência política e à teoria das relações internacionais, eliminando a fronteira interno/ externo. 

Contudo o primeiro modelo – o burocrático - cabe mais satisfatoriamente em uma realidade 

não aberta às demandas sociais, tão ao estilo tecnoburocrático presente na política externa 

brasileira, sob o comando do Ministério das Relações Exteriores (MRE), e, portanto, com 

pequena participação do Legislativo. O segundo, de modo diverso, atribui importante 

influência do Legislativo na condução da política externa, alterando a própria qualidade das 

negociações internacionais entabuladas pelo Executivo.1 

Apesar de apresentarem-se aqui essas duas abordagens, a ênfase será dada ao modelo 

do jogo de dois níveis, que, como será argumentado, é a melhor alternativa para a análise 

contemporânea. Isso porque em um contexto de maior politização da política externa, em 

conseqüência da abertura econômica e da liberalização política, a influência de imperativos 

domésticos via Legislativo fica substancialmente maior, impossibilitando sua desconsideração 

como o fazem outros modelos. Diante desse quadro, a especificidade da política exterior deixa 

de fazer sentido, dada a distribuição assimétrica de benefícios e custos pelos setores 

domésticos. Assim, a discussão em torno da melhor política externa para um país se 

assemelha àquela observada para os assuntos de âmbito puramente interno (LIMA, 2000). 

Com efeito, a utilização do modelo de jogo de dois níveis para o caso brasileiro é, 

ainda, não de todo completa. Deve-se, assim, prestar tributo ao modelo burocrático de Allison 

(1999), dada a grande influência de aparatos institucionais imprimindo suas próprias visões. 

Em outras palavras, o papel do Ministério das Relações Exteriores (MRE) é, até hoje, 

primordial, como o principal tomador de decisões, com pequena (mas crescente) participação 

do restante da sociedade civil e dos outros Poderes que não o Executivo, em especial o 

Legislativo. 

                                                 
1 Nesse tocante, cabe distinguir as duas principais imagens abordadas pela teoria das relações internacionais: 
realismo e pluralismo. Em linhas bastante gerais, os proponentes do realismo defendem a noção de que a tomada 
de decisão de um Estado (unitário) é feita de modo racional, com vistas a maximizar suas vantagens. De outra 
parte, o pluralismo acredita na multiplicidade interna aos próprios Estados e em um modelo de tomada de 
decisões marcado pelo embate entre esses diversos grupos domésticos, temperado por valores e falsas-
percepções. Desse modo, para os pluralistas, o Estado deixa de ser um ator unitário e racional. Tanto o modelo 
burocrático como o do jogo de dois níveis seguem os parâmetros do pluralismo. 
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Aliás, o predomínio do Poder Executivo sobre o Legislativo não é privilégio do 

processo decisório de política externa, sendo observado em outras políticas públicas (NEVES, 

2003). Nesse sentido, o Executivo tem-se sobreposto ao Legislativo em diversas ocasiões, por 

exemplo, por meio do número abusivo de medidas provisórias editadas (VALLE, 2004). 

Aparentemente o Legislativo brasileiro tornou-se, então, um poder subalterno, o que mina a 

idéia de separação de poderes. No entanto, o Congresso Nacional vem travando uma luta pela 

defesa de seu papel nas decisões políticas do País, inclusive de ordem internacional. O maior 

equilíbrio entre os poderes Executivo e Legislativo favorece o fortalecimento da democracia, 

pois afinal, “quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistrados o Poder Legislativo 

é reunido ao Poder Executivo, não há liberdade, porque se pode temer que o mesmo monarca 

ou o mesmo senado faça leis tirânicas para executá-las tiranicamente” (MONTESQUIEU. 

Apud FERREIRA FILHO, 2002). 

De qualquer modo, o modelo de jogo de dois níveis continua sendo a melhor 

alternativa, dado que as perspectivas futuras apontam para uma maior participação e discussão 

da política exterior pela sociedade e pelo Legislativo. Se não for esse o caso, que pelo menos 

se proponha uma democratização das decisões nessa área, baseado, invariavelmente, no 

modelo de jogo de dois níveis. A negligência da sociedade civil brasileira para assuntos 

internacionais abre espaço para medidas de grande impacto doméstico sem qualquer 

consideração de opiniões e preferências daqueles que são os maiores interessados. 

Desse modo, torna-se imperativa a inclusão, quando da tomada de decisão, de 

aspectos domésticos. Já que tal processo se caracteriza fortemente pela irracionalidade 

(JERVIS, 1976), melhor amenizá-la pela influência das preferências daqueles que irão sofrer 

as conseqüências de uma política externa, quer seja, os grupos domésticos. A perspectiva 

anacrônica de insulamento tecnoburocrático, com decisões de gabinete, insiste em sobreviver 

em assuntos de política externa. A diplomacia que não negocia na mesa doméstica, bem ao 

modelo do jogo de dois níveis, não pode ter mais espaço em um contexto de democratização. 

Sem embargo, a esfera da política exterior é o próximo campo a ser preenchido pelo 

movimento democratizante instalado no País. 

2.1. Cenário do Legislativo “fraco”: o modelo governamental-burocrático 

Segundo o modelo burocrático (ALLISON, 2000), a política governamental é o 

resultado de um jogo de barganha entre agentes do Estado, ou seja, dentro do próprio 

Executivo. Desse modo, inclui-se uma dimensão não-racional na análise da política externa, 

em um escopo de multiplicidade dentro dos próprios Estados. Assim, o comportamento 
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governamental deixa de ser resultado da escolha de um único tomador de decisão (por 

exemplo, o Presidente da República ou o ministro da pasta de relações exteriores), defendida 

pelos realistas, e passa a ser o concerto entre as várias clivagens internas. Nesse sentido, a 

política decorre de barganhas entre os diversos atores internos ao Executivo, com preferências 

competitivas. 

A política externa é, assim, a extensão de lutas internas, mas lutas travadas apenas no 

ambiente governamental, excluídos o Legislativo e a sociedade civil. O resultado de uma ação 

será, geralmente, aquele diverso dos jogadores tomados individualmente. Prova de que, apesar 

de algum indivíduo ocupar posição de liderança em um grupo, não garante que suas 

preferências serão as decisões mais prováveis. Diante disso, o estudo de características 

personalistas, centradas no indivíduo, é de pouca força explicativa do processo decisório em 

política externa. O formato da decisão, ao contrário, não é escolhido por um único indivíduo. 

Mesmo não sendo mais considerado um processo racional, como propugnado pelos 

realistas, a tomada de decisão tende a produzir melhores resultados. Isso se explica pelo fato 

de que um maior número de considerações, maior variação na identificação de opções e maior 

precaução serem proporcionais ao número de atores envolvidos. Por sua vez, deve-se atentar 

para o perigo de paralisação da tomada de decisão, uma vez que são incluídos interesses 

adicionais e autônomos. 

A ordem de preferências será distorcida, ou algumas preferências dominarão sobre 

outras, como resultado da impossibilidade de se alcançar um mínimo transversal necessário 

para uma escolha racional. Os indivíduos podem ser racionais2, mas um grupo, não, dada a 

dificuldade de se encontrar um denominador comum a partir da interação dos vários 

indivíduos envolvidos na tomada de decisão. Ao contrário do modelo institucional, em que 

preferências particulares dos indivíduos são irrelevantes, já que a organização molda suas 

rotinas e suas próprias preferências, única e consensual, na lógica do modelo burocrático, os 

indivíduos participam do jogo de formação da preferência institucional de forma ativa, agindo 

além das regras de rotina. 

Nesse sentido, torna-se crucial saber quem participará da tomada de decisão e qual 

posição ocupará nesse processo, pois isso afetará diretamente seu resultado. Diferentes 

arranjos produzem diferentes resultados. 

A ação governamental no plano internacional torna-se imbuída de características de 

política no sentido em que compromissos e conflitos entre diversos interesses e influências 

                                                 
2 De modo diverso, Robert Jervis (1976) considera as decisões individuais como não-racionais, sujeitas a falsas 
percepções. 
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desiguais comprimem-na, por meio de canais regulares de barganha. Em outras palavras, 

dentro de uma perspectiva pluralista, a posição nacional de um dado país no plano 

internacional será moldada a partir da complexa interação dos diversos membros desse 

governo, tanto internamente ao Ministério das Relações Exteriores como entre este e os 

demais ministérios, agências, Casa Civil e secretarias envolvidos. 

Ademais, os canais de ação intragovernamentais também influenciam no processo 

decisório. Desse modo, tais canais estruturam o jogo, já que pré-selecionam os principais 

jogadores, além de determinar as regras, implícitas ou explícitas, de participação no jogo, 

distribuindo vantagens e desvantagens particulares. Da mesma forma, a posição de um 

indivíduo depende do cargo que ele ou ela ocupe. Isso significa dizer que as preferências são 

de certa forma influenciadas pelo papel desempenhado no momento, agindo sobre o 

indivíduo, desse modo, certo grau de constrangimento institucional. 

A primazia do papel da instituição responsável pela condução da política externa do 

País possui como contraponto a marginalização do Legislativo nesse processo. Segundo essa 

linha, isso se daria, no Brasil, devido à elevada qualidade técnica e profissional do nosso 

quadro diplomático. Nas palavras de um dos representantes desse pensamento: 

O processo de abertura do Estado às demandas de parlamentares é relativamente 
minimizado no caso das relações internacionais, já que o alto grau de 
institucionalização da política externa resultou numa igualmente elevada taxa de 
profissionalização na conduta das relações externas do País. Essa característica, ainda 
mais acentuada pela organização específica da carreira diplomática, não é 
evidentemente própria apenas ao Brasil, sendo comum a todos os modernos serviços 
exteriores; numa perspectiva latino-americana, contudo, pode-se dizer que o Brasil 
possui um serviço exterior relativamente imune a demandas de tipo político-partidário 
(ALMEIDA, 1998). 

Desse modo, utiliza-se o argumento de que a capacidade “iluminada” dos diplomatas 

brasileiros seria capaz de dispensar maiores preocupações por parte do Legislativo quanto aos 

rumos tomados pelo País em sua política externa. As discussões acerca dos desígnios da 

política externa brasileira se limitariam às fronteiras do Executivo, mais especificamente do 

MRE. Trata-se de um pensamento, sem embargo, bem ao gosto dos teóricos das elites e dos 

opositores à democracia, típicos do século XIX e vistos com maior freqüência na Europa de 

então, mas que insistem em sobreviver no que concerne à política exterior do Brasil neste 

início de século XXI. Isso, acreditamos, está na base do insulamento do serviço exterior 

brasileiro. 

Portanto, há, ao lado do modelo burocrático, um certo superdimensionamento das 

qualidades do Itamaraty na condução da PEB, principalmente por parte dos próprios 

diplomatas: “[...] persiste uma certa unanimidade [mito?] a propósito da ‘excelência’ do 
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Itamaraty na condução da diplomacia brasileira” (ALMEIDA, 1998). Assim, a política 

externa estaria respondendo relativamente de maneira satisfatória às preocupações e anseios 

da Nação, ainda mais devido ao processo de democratização do Itamaraty em relação às 

representações da sociedade. Ora, vale lembrar, contudo, que há tempos existe uma instituição 

por excelência representativa da sociedade – o Legislativo – e que goza de competência 

constitucional de interferir na condução de uma política externa que seja “satisfatória” 

segundo critérios estabelecidos democraticamente. Afinal, as interações entre o Itamaraty e a 

sociedade, ou seja, entre os tomadores de decisão em política externa e aqueles que irão sofrer 

os impactos dessa política, é bastante fraca, praticamente inexistente. 

De certo, o Itamaraty é uma instituição que possui prestígio, eficiência e 

profissionalismo. Segundo Zairo Cheibub (Apud NEVES, 2003), o MRE é caracterizado por 

alto grau de institucionalização, isto é, pela alta capacidade de adaptabilidade, de 

complexidade, de autonomia e de coesão. No entanto, essas características, por si sós, não são 

suficientes para legitimar sua atuação autônoma. Enfim, não diminui a necessidade de maior 

participação (ou de alguma participação) democrática na formulação da PEB. 

Com efeito, além dessas considerações, o modelo governamental foi alvo de severas 

críticas (KRASNER, 1972). Desse modo, a idéia de obscurecimento do poder do presidente 

de um país (ou quem quer que se encontre na chefia do Executivo) pode levar a sua não 

responsabilização por atos que ele ou ela, em última instância, deveria responder como 

conseqüência de uma delegação de poder outorgada de forma democrática (ou não) pelo 

restante da população. Daí o perigo de diluição de responsabilidades, já que a máquina 

burocrática estaria apartada e incontrolada pelas preferências do político eleito. Ao presidente 

restaria um papel menor. 

Ademais, a idéia de canais de ação institucionalizados como única forma de 

participar do processo decisório não contempla toda a realidade. Por vezes, os tomadores de 

decisão não ocupam qualquer papel ou cargo no esquema tradicional do governo. 

Por outro lado, mesmo levando-se em conta a importância do corpo burocrático na 

tomada de decisões, seus postos-chave são selecionados pelo presidente, refletindo, assim, 

suas preferências pessoais sobre toda a organização. Desse modo, a idéia de que qualquer 

presidente na mesma situação não possui grande poder de manobra seria falsa. A última 

palavra continua a cargo do Presidente da República, espelhando, para o bem ou para o mal, 

seus valores. 

Assim, é impossível negar o papel central do Presidente na tomada de decisões 

consideradas mais importantes. No entanto, de qualquer forma, o papel da burocracia, 
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representada no Brasil pelo Itamaraty, não se restringe às políticas de implementação das 

decisões, mas também, e de forma substancial, na própria tomada da decisão. De todo modo, 

nessa perspectiva, o papel do Legislativo na formulação da política externa é marginalizado. 

2.2. Legislativo como ator ativo do processo decisório em política externa: modelo do 

jogo de dois níveis 

O modelo do jogo de dois níveis estabelece influência mútua entre as arenas 

doméstica e externa, ultrapassando as fronteiras do Executivo local. Desse modo, os 

tomadores de decisão (policy makers) se vêem compelidos a negociarem em ambas as mesas, 

ao mesmo tempo, sendo que o Legislativo desempenha papel primordial nesse esquema 

(PUTNAM, 1993). 

Diversamente do modelo governamental, a relação interno-externo é simultânea, ou 

seja, os movimentos na arena internacional levam em conta os humores domésticos e vice-

versa. Ao contrário, segundo o modelo burocrático, apesar de lutas internas serem travadas 

para se chegar a um resultado, uma vez tomada a decisão, ela deverá ser implementada no 

plano internacional. Assim, a política externa seria divida em dois blocos distintos 

cronologicamente e, em certa medida, independentes: o doméstico (burocrático) e o externo. 

No entanto, tais esferas mostram-se mais imbricadas do que sugere o modelo 

burocrático. Uma e outra devem se compatibilizar. No nível nacional, o Legislativo, e não 

apenas agências burocráticas do governo, procuram concretizar seus interesses por meio de 

pressões sobre o governo. Ao mesmo tempo, os tomadores de decisão; no nível internacional, 

procuram maximizar as satisfações domésticas e minimizar possíveis conseqüências adversas 

de desenvolvimentos externos. Nenhum dos dois jogos deve ser ignorado por qualquer 

tomador de decisão, que deve atuar em ambas as mesas, apesar de suas lógicas poderem ser 

diferentes (PUTNAM, 1993). 

Analiticamente, pode-se decompor tal modelo em dois estágios, a saber: barganha 

entre os negociadores internacionais (nível 1) e discussões separadas entre os diversos grupos 

do eleitorado (constituents) sobre sua possível aceitação interna ou não (nível 2), por meio, 

principalmente, de seus representantes reunidos no parlamento. Dependendo do país, a 

aceitação no nível dois pode se dar por meio de plebiscito, bonificação legislativa ou, até 

mesmo, pela opinião pública ou por respostas de grupos de interesse. No Brasil, esse processo 

é manifestado, na maior parte das vezes, pela simples autorização do Congresso Nacional a 

tratados internacionais. 
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Nesse contexto, surge a definição de win-set, central para se entender os contornos da 

negociação no nível um. Assim, win-set (“conjunto ganhador”) são as possibilidades de 

acordo que podem ser aceitas no âmbito interno. Daí decorrem várias hipóteses, tais como: 

quanto maior o win-set, maior a possibilidade de acordo, pois maiores as alternativas para se 

compatibilizar as preferências das duas arenas, doméstica e externa; do mesmo modo, quanto 

maior o win-set, menor o poder de barganha de um Estado. Em outras palavras, quanto mais 

autônomo um Estado for em relação a pressões domésticas, mais fraco será seu poder relativo 

de barganha no nível um, dado que dentro de um win-set em que as possibilidades de acordo 

ratificáveis são hierarquizadas em ordem de preferência, o acordo no nível um pode ser 

concluído até mesmo com a alternativa última do país negociador. Do contrário, em uma 

situação de win-set reduzido, as preferências primeiras de um país tendem a ser contempladas, 

pois a possibilidade do não-acordo se torna maior. Nessa situação, as palavras hipotéticas de 

um negociador a seu homólogo seriam: “Eu gostaria de aceitar sua proposta, mas nunca 

veríamos isso aprovado pelo parlamento de meu país”. De todo modo, nenhum negociador 

pode ultrapassar os limites estabelecidos no win-set, ditados no plano interno de seu país 

(PUTNAM, 1993). 

A noção de win-set, no mesmo sentido, é bastante útil para distinguir entre 

“voluntário” e “involuntário” o não-cumprimento e abandono (defection) do processo de 

formação do tratado por parte do Executivo. A adoção de uma dessas duas atitudes é 

considerada de suma relevância pela outra parte negociante quando se vêem frustrados os 

andamentos do processo de feitura do acordo. Nesse sentido, abandono voluntário refere-se à 

atitude exclusiva do Executivo, que encarnara o papel de negociador direto, de fazer cessar o 

processo de formalização do acordo, seja pela não remessa do tratado ao Congresso Nacional, 

seja pela não-ratificação de acordo já aprovado pelo Legislativo. De outro modo, abandono 

involuntário reflete a posição do Executivo quando o Legislativo rejeita tratado a ele 

submetido. Nesse caso, em tese, foge à capacidade do Executivo fazer valer sua promessa 

feita no plano internacional, eximindo-o de culpa, o que diminui os custos políticos e 

diplomáticos de um descumprimento de promessa de acordo. Outro ponto que demonstra a 

importância de os negociadores internacionais avaliar o win-set, tanto de seu próprio país 

como da outra parte negociante, é que, quanto menor o “conjunto-ganhador”, maiores os 

riscos de um abandono involuntário do processo de cooperação (PUTNAM, 1993). 

Consciente da importância da distinção entre abandono voluntário e involuntário, o 

Executivo, com certa freqüência, “trapaceia” (cheat) durante o processo de formulação do 

tratado. Afinal, uma modificação sugerida pelo parlamento a texto de tratado internacional 
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possui custos políticos menores que a tentativa de alteração posterior à fase da assinatura por 

iniciativa exclusiva do Executivo. Por isso, não raro, o próprio Executivo recomenda, de 

modo informal, algumas sugestões de emendas, cláusulas interpretativas ou até mesmo o 

adiamento por prazo incerto da deliberação do tratado ao Congresso Nacional. Dessa forma, 

quando o Executivo, entre a assinatura e a ratificação do tratado, percebe que a melhor 

alternativa é a renegociação de pontos de seu texto ou mesmo sua rejeição completa, e solicita 

ao Congresso para fazê-lo em seu lugar, está revestindo um abandono voluntário em 

involuntário, com o objetivo de não macular sua credibilidade internacional. 

Por esses motivos, o papel do Legislativo na formulação da política externa de um 

país é, apesar de parecer paradoxal à primeira vista, essencial para o aumento do poder de 

barganha e da credibilidade do Executivo na arena internacional. Com efeito, a formulação da 

política externa torna-se mais trabalhosa e complexa com a maior intromissão do Legislativo 

no campo das relações internacionais, mas, ao mesmo tempo, fortalece a posição do país 

frente aos negociadores externos. Daí decorre uma situação dialética: a sobreposição do 

Executivo em relação ao Legislativo no plano interno pode enfraquecê-lo na mesa de 

negociação internacional, e vice-versa. Ademais, um win-set reduzido, conseqüência da maior 

atuação do parlamento em assuntos de política externa e menor liberdade do Executivo, pode, 

ao mesmo tempo, aumentar o poder de barganha dos negociadores, mas também diminuir as 

possibilidades de cooperação internacional (PUTNAM, 1993). 

Apesar do modelo de Putnam (1993) ser uma base de análise, essa abordagem não 

constitui ainda uma teoria com hipóteses testáveis. Desse modo, Helen V. Milner (1997) 

propõe um estudo sobre em que condições o modelo do ator unitário é válido (ou seja, em que 

a condução da política externa é praticamente exclusiva ao Executivo) e em que condições o 

jogo de dois níveis é válido (em que o parlamento possui grande importância nas delimitações 

da política externa de um país). Assim, no âmbito internacional, Milner mantém a tese realista 

de sistema anárquico, ausente de uma estrutura de autoridade, mas, ainda assim, com uma 

estrutura de poder. Por outro lado, no ambiente doméstico, haveria uma pluralidade de 

preferências que dividiriam o poder do processo decisório, ou melhor, uma poliarquia, em que 

as regras do treaty-making power estariam bem estabelecidas, por meio da divisão de poderes 

entre Executivo e Legislativo. Nessa perspectiva, a política doméstica, então, varia ao longo 

de um continuum entre hierarquia e anarquia. 

O enfoque de Milner (1997) centra-se na possibilidade ou não de cooperação 

internacional (que, grosso modo, é a capacidade de os Estados estabelecerem tratados com 

vistas a obter ganhos mútuos). Segundo a autora, cooperação entre nações é menos afetada 
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por constrangimentos externos e mais pela distribuição doméstica das conseqüências de uma 

possível negociação. Nesse sentido, acordos internacionais criam ganhadores e perdedores no 

ambiente doméstico, ou seja, favoráveis e opositores. É a luta entre esses dois grupos, em um 

nível intranacional, que dita a possibilidade ou não, assim como as características, de um 

acordo de cooperação internacional. Cooperação internacional é, desse modo, uma 

continuação das lutas domésticas, por outros meios. 

No Brasil, essas lutas – entre ganhadores e perdedores - são travadas, essencialmente, 

dentro do Legislativo. Quando os tratados internacionais são submetidos ao Legislativo, esses 

dois lados se polarizam a respeito dos pontos do texto a fim de modificá-los, mantê-los ou, 

simplesmente, rejeitar o acordo. Isso fica mais patente em acordos que envolvam soberania 

nacional e comércio exterior, pois a divisão entre ganhadores e perdedores fica mais clara. 

Nesse contexto, de acordo com Milner (1997), três fatores são decisivos para definir 

o grau de poliarquia/ democracia e, em conseqüência, os resultados na arena internacional: a) 

as preferências dos atores domésticos, b) as instituições e c) a distribuição de informações 

entre tais atores. 

Quanto aos atores domésticos, existem, geralmente, três, a saber: Executivo, 

Legislativo e grupos de interesse da sociedade3. Na grande parte dos casos, inclusive no 

Brasil, cada ator possui papel específico. Assim, o Executivo tem o poder de iniciar a agenda 

de discussões, o Legislativo de aprovar ou rejeitar a proposta e os grupos da sociedade de 

prover informações. A distribuição de poder entre os atores influencia diretamente o processo 

de tomada de decisão, dado que quando um ator “internacionalista” ocupa a posição central, a 

possibilidade de cooperação se torna mais real, e vice-versa (MILNER, 1997). 

As instituições são um conjunto de regras que estruturam as interações sociais e que 

são aceitas pelos diversos grupos. Desse modo, as instituições determinam, de certa maneira, 

qual política será escolhida. Cabe, então, distinguir cinco elementos que definirão se um ator 

verá ou não suas preferências refletidas no acordo final: capacidade de iniciar a agenda de 

discussões, possibilidade de emendar a proposição, vetar ou abonar a proposição, propor 

referendos e, finalmente, “pagamentos laterais”. 

Como expomos no capítulo precedente desta monografia, o poder de iniciar a agenda 

de discussões cabe, no Brasil, ao Executivo. Isso significa que só o Executivo tem o poder de 

definir o problema e de estruturar as alternativas. Quanto ao poder de emenda, ou seja, de 

alterar a proposta inicial, o Legislativo, como vimos, pode propor emendas-condicionamentos 

                                                 
3 Situações há em que o modelo do ator unitário não deve ser descartado, como no caso de convergência de 
preferências entre esses atores. 
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aos textos de tratados, dentro de certos limites. Essas emendas significam, como ficou claro, 

uma reabertura das negociações no nível um pelo Executivo e, se não acatadas em sua 

totalidade e literalidade, o tratado deverá ser considerado rejeitado in totum (PUTNAM, 

1993). Ao Legislativo também é reservada a competência de rejeitar ou abonar a proposição. 

Da mesma forma, o poder de autorizar referendos, no Brasil, cabe ao Legislativo4, em que o 

eleitor médio é o cidadão comum, chamado a opinar sobre questões de política externa.5 Por 

fim, “pagamentos laterais” são barganhas e fisiologismos com o fim de negociar interesses, 

que podem envolver “comércio” de votos, compromisso, concessão, reciprocidade e 

subornos, em questões com diferentes intensidades de preferências. Conceitualmente, os 

“pagamentos laterais” são feitos pelo Executivo com o fim de alterar as posições do 

Legislativo e dos grupos de interesse, forçando, assim, o seu ponto ideal no acordo final. No 

Brasil, os “pagamentos laterais” são efetivados, freqüentemente, mediante liberação 

orçamentária de emendas parlamentares feitas à Lei Orçamentária Anual (LOA). O controle 

desses cinco poderes é que decide o peso de influência dos atores no processo decisório. 

Quanto à distribuição de informação, isso implica que quando algum ator possui 

informações desconhecidas pelos outros, criam-se ineficiências e desvantagens no jogo 

político. A informação é, então, assimétrica. Informações incompletas podem levar a 

resultados ineficientes. Desse modo, por exemplo, o Legislativo, apesar de ter que decidir 

sobre a aprovação ou a rejeição de um tratado, na maioria das vezes, não possui acesso às 

informações. A incerteza criada por esse cenário influencia diretamente as possibilidades do 

acordo. 

Como a aquisição de informações significa custos, o Legislativo pode superar essa 

deficiência por meio do aporte de informações dos setores da sociedade civil, atuando como 

suporte informacional sobre a natureza do acordo em questão. Isso torna o acordo mais 

suscetível de ser ratificado, pois em um ambiente com informações distribuídas de forma mais 

simétrica, a cooperação é facilitada (MILNER, 1997). 

Os grupos de interesse não atuam, assim, como simples grupos de pressão, mas sim 

como provedores de informação. Eles não o fazem sem interesses, senão para influenciar o 

processo decisório. Desse modo, a distribuição assimétrica de informação nem sempre 

significa maior resistência para a cooperação, pois é necessário que pelo menos um grupo da 

sociedade endosse a negociação para abrir a possibilidade de aprovação do tratado pelo 

                                                 
4 De acordo com a Constituição Federal, artigo 49, XV: “É  da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
autorizar referendo e convocar plebiscito.” 
5 Existe, por exemplo, uma discussão nesse sentido para a adesão ou não do Brasil à Alca. 
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Legislativo. Informação é poder. O endossante não só cria um ambiente favorável para a 

aprovação do tratado, como também aumenta a influência do Legislativo, que deixa de votar 

“às cegas”. Igualmente, o Legislativo pode recorrer ao Executivo, via convocação ou convite 

de ministros de Estado e outras autoridades governamentais, assim como requisição de 

documentos sobre detalhes do acordo, como forma de prover-se de informações. 

A relação entre as arenas doméstica e externa manifesta-se, também, no fato de que 

os tomadores de decisão no plano externo, ou seja, dos Executivos local e estrangeiro, 

antecipam as reações domésticas no cálculo de suas negociações, ou seja, a ressonância 

interna da pretendida política externa. Afinal, qualquer proposição deve sobreviver ao teste 

doméstico antes de ser implementada. Daí a conclusão de que a cooperação é mais difícil 

ainda do que pensam os realistas, pois não só constrangimentos externos agem, como 

também, e principalmente, os domésticos (MILNER, 1997). 

2.3. Democracia e política externa 

A liberalização política e a abertura econômica influenciaram dramaticamente a 

formulação da política externa no Brasil e na maioria do restante de países (LIMA, 2000). 

Com o processo de democratização em curso no País, o procedimento de formação de 

políticas públicas, inclusive aquele de foro internacional, passa por uma crescente politização, 

com a redistribuição dos papéis graças à inclusão de novos atores e à participação cada vez 

mais ativa de instituições democráticas, notadamente o Legislativo. Assim, aquilo que era 

antes decidido apenas no âmbito da administração pública, passa a ter participação crescente 

do mercado e de setores da sociedade, representados, principalmente, pelo Congresso 

Nacional. 

Contudo, existem diversas teses que defendem a idéia da incompatibilidade entre 

democracia e política externa. Os principais argumentos dessa corrente dizem respeito à 

especificidade da política externa e às deficiências institucionais das democracias (LIMA, 

2000). 

A especificidade da política internacional é baseada no fato de que se dão em um 

contexto caracterizado pela ausência de uma autoridade acima dos Estados, em um cenário 

anárquico, em que os movimentos do Estado devem ser projetados para o longo prazo. Nessa 

linha, seria preciso, então, proteger o processo decisório em política externa do irracionalismo 

e das paixões da opinião pública e da rotina política, própria dos parlamentos. Dessa forma, a 

prática hodierna observada no interior dos parlamentos, ocupada com buscas por ganhos 

imediatos e estimulada predominantemente por paixões, pautada, ainda, por noções 
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moralistas, em que se dividem as propostas em termos absolutos do bem ou do mal, em 

detrimento da prudência, seria bastante prejudicial à formulação de uma boa política externa 

ao país. Assim, o imediatismo e o emocionalismo, próprios do parlamento, poderiam 

contaminar a formulação da política externa. Como se não bastasse, a reação demorada do 

Legislativo faria com que o país desperdiçasse as oportunidades acaso surgidas. A democracia 

deveria, por conseguinte, limitar-se a questões de política interna, que possui lógica bastante 

diversa da política externa, ainda de acordo com essa análise (CARR, 2001). 

De outra parte, os defensores da tese da incompatibilidade entre democracia e 

política externa acusam as deficiências institucionais do sistema democrático, calcado na 

gratificação imediata dos eleitores, como reforço à perspectiva temporal de curto prazo dos 

parlamentos. Ademais, como o Congresso Nacional funciona, em grande medida, como caixa 

de ressonância da opinião pública, devido principalmente à dependência que os parlamentares 

têm do voto como condição de sobrevivência política, a condução dos assuntos externos 

poderia ser pautada pelo revanchismo e por interesses voláteis e superficiais. Nesse sentido, 

os interesses permanentes do País ficariam prejudicados (LIMA, 2000). Somado a isso, a 

maior participação do Legislativo nessa seara multiplicaria as possibilidades de “veto” dos 

tratados internacionais, o que faria esvaziar, em grande medida, os instrumentos de ação do 

Estado para sua política externa. 

Mesmo Alexis de Tocqueville (Apud BELOFF, 1954), um entusiasta da democracia 

norte-americana, acreditava na incompatibilidade entre os métodos democráticos e a 

formulação da política externa. Em suas palavras: 

Uma democracia é incapaz de regular detalhes de uma importante negociação, superar 
sérios obstáculos, trabalhar com informações secretas e saber esperar as conseqüências 
de uma ação para o longo prazo. 

Apesar disso, já em 1918, Lord Bryce, em seu livro Modern Democracies (Apud 

BELOFF, 1954) não aceitava a tese de que nações democráticas e, portanto, com sistemas de 

formulação de suas políticas externas com grande participação de seus parlamentos, fossem 

incapazes de gerar ações externas independentes e realistas. 

De fato, as teses sobre a incompatibilidade entre democracia e política externa não 

encontram amparo em uma análise mais acurada da realidade. Afinal, a irracionalidade e as 

paixões da opinião pública estão presentes na decisão de qualquer política pública (doméstica 

ou externa). Ademais, a questão de perspectivas de longo prazo também são requeridas para a 

maioria das políticas internas de um país, o que, a princípio, não enfraquece a tese de que 

essas políticas devam ser contempladas pelo sistema democrático. Nesse sentido, a política 
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externa não guarda qualquer peculiaridade em relação a outras políticas públicas. 

Especialmente porque, assim como qualquer política pública, a política externa pode afetar o 

cotidiano dos cidadãos, ainda mais quando tem implicações distributivas domésticas. Daí a 

necessidade de serem decididas também pelos representantes dos diversos segmentos da 

sociedade, reunidos nas assembléias. Quanto à possibilidade de o Congresso rejeitar ou 

modificar com maior freqüência um acordo internacional assinado pelo Executivo, esse é um 

aspecto inerente à lógica da ação democrática, que lança mão desses instrumentos para barrar 

interesses que, a critério do parlamento, prejudiquem a nação. Por fim, a continuidade e a 

manutenção de uma perspectiva de longo prazo na formulação da política externa nas 

democracias são fornecidas pelos quadros burocráticos profissionais, reunidos, 

principalmente, no Itamaraty (LIMA, 2000). 

A maior intromissão do parlamento na formulação da política externa brasileira traz, 

portanto, prejuízos não maiores que os relativos à política interna. Adicionalmente, não 

significa um controle da agenda da política externa do País, em que os interesses imediatistas 

prevaleceriam, mas sim uma participação pró-ativa, com o fim de constranger o desenho 

formulado pelo Executivo para os assuntos internacionais, sempre que entender prejudicial 

aos interesses da sociedade e da Nação. A abertura da discussão pública de assuntos de 

política externa afetaria, de outro modo, positivamente a decisão final, uma vez que 

aumentaria sua eficácia graças ao aumento no número de atores, que, de qualquer modo, serão 

afetados pelos impactos da negociação. 

Ademais, a consideração da posição do Legislativo em matéria de PEB propicia uma 

maior estabilidade das decisões, uma vez que estaria menos sujeita a pressões 

intraburocráticas. Além disso, evitaria o favorecimento de grupos específicos da sociedade, 

em detrimento de outros sem diálogo com o Executivo (centrais sindicais, pequenos 

produtores, etc), graças a um maior controle pelos representantes da sociedade. Por fim, 

decisões de governo com apoio do Legislativo têm maior credibilidade e resistência a 

pressões por mudanças no pós adoção do acordo, principalmente se se tratar de acordos 

comerciais (LIMA. Apud CESAR, 2002). 

Com efeito, a democratização impõe-se como processo irreversível, em todos os 

setores da vida pública. As tendências atuais de integração da economia nacional à economia 

internacional, a abertura econômica e as repercussões do cenário internacional no nacional 

contribuem para a politização/ democratização da política externa. Maior interesse popular 

significa maior interesse parlamentar. Dessa forma, o processo decisório tradicional em 

política externa, em que um espaço diminuto era reservado ao Legislativo, vem sendo 
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constantemente desafiado. Ora, levando-se em conta que o Legislativo é formado por eleições 

representativas, os parlamentares têm maior capacidade de levar as diversas opiniões sociais, 

econômicas e políticas para o Executivo, como uma espécie de canal de diálogo entre grupos 

sociais e tomadores de decisão em política externa. Os legisladores, portanto, justificam seus 

atos a seus eleitores e aos grupos de pressão. Ainda que o chefe do Executivo seja eleito pelo 

voto direto, da mesma forma que o é em relação aos membros do parlamento, o Legislativo 

normalmente é mais permeável às diversas clivagens existentes na sociedade do que a 

burocracia do Itamaraty (BAAKLINI, 1976). 

Essa tendência de democratização da política externa é observada, em maior grau, 

quando da discussão de tratados que acarretem impactos distributivos internos, ou seja, 

quando os ganhos e as perdas são distribuídos de forma assimétrica pelos diversos segmentos 

sociais (LIMA, 2000). Isso se deve, em grande parte, à pressão exercida pelo eleitorado e 

pelos grupos de interesse sobre os parlamentares. A antiga visão de que a política externa 

deve ser feita somente pelo Executivo vem se tornando superada, portanto (WILCOX, 1971). 

Mas também quando tratados dizem respeito a questões de soberania nacional, 

defesa territorial e promoção do bem coletivo, deputados e senadores se vêem compelidos a 

agir, quer com vistas a aprovar, modificar ou, ainda, rejeitar o ato internacional submetido ao 

Congresso Nacional. Enfim, o monopólio anterior do Executivo na condução das negociações 

internacionais passou a ser questionado graças às novas realidades das relações interno-

externo (SANTANA, 2000). “A democracia não pode mais ser separada da política externa, 

apesar do esforço no sentido de manter essa separação” (CASTRO, 2001).6 

Assim, dentro de um contexto de democratização, o modelo burocrático deixa de ter 

tanta importância para ceder espaço para o modelo do jogo de dois níveis. Essa transição 

demandará, por certo, pressão dos diversos novos atores em potencial, inclusive o Legislativo, 

com canais de participação ex-ante. Constrói-se, assim, uma diplomacia mais transparente, 

bem ao gosto dos movimentos democratizantes característicos deste início de século, que 

objetiva a rotinização dos processos de participação popular em todas as esferas de interesse 

público. 

Nesse sentido, o papel do Legislativo na formulação da política externa, ao contrário 

da idéia de submissão e de mero referendário de tratados avençados pelo Executivo, 

defendida por muitos analistas, seria bastante eficiente. Isso porque, quando há convergência 

                                                 
6 Do mesmo modo, o autor continua: “As questões da política econômica internacional estão a merecer o 
constante escrutínio político da democracia brasileira, se os brasileiros quiserem ter um lugar ao sol num mundo 
cada vez mais dominado pela dinâmica nem sempre benfazeja da economia global”. 
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de interesses entre os Poderes Executivo e Legislativo em um determinado assunto, este 

delega poderes àquele. Ao reverso, quando há divergência, o Legislativo buscará influenciar o 

processo decisório, seja pela via direta (institucionalizada) ou indireta (pressão sobre o 

Executivo). Assim, a capacidade de influência do Legislativo em política externa ultrapassa a 

fórmula institucionalizada de divisão de autoridade presente no texto constitucional (NEVES, 

2003).  

Desse modo, o Executivo conduz a PEB sem constrangimentos domésticos, ou seja, 

do Legislativo, se – e apenas nessa condição – houver convergência de visões. Contudo, basta 

surgirem divergências para que o Legislativo procure modificar o tratado, forçando-o para o 

seu ponto ideal, mediante proposição de emendas a seu texto, pressões políticas sobre o 

Executivo, sinalização de uma provável rejeição do acordo ou qualquer outro meio. Para João 

Augusto de Castro Neves (2003), o aparente distanciamento do Legislativo de questões de 

política externa era conseqüência natural dessa convergência. 

2.4. Conseqüências políticas da proposição de emendamento de tratado pelo Congresso 

A função do Legislativo no sistema político, no tocante a assuntos externos, pode ser, 

como ficou evidenciado acima, a de fortalecimento da posição externa do País, de dotar maior 

legitimidade às decisões e, principalmente, de abertura a uma discussão democrática sobre 

temas que afetem a sociedade. Nessa linha, inserem-se os debates acerca da possibilidade ou 

não de o Congresso propor emendas a texto de tratado internacional, tendência que vem sendo 

observada nos últimos anos como prática das Casas do Congresso. No capítulo anterior, 

discutimos o tema sob o prisma jurídico. Aqui, iremos tratar de seus aspectos políticos. 

Os oposicionistas da tese do emendamento parlamentar lançam mão, não raras vezes, 

de argumentos de cunho político para justificar a incongruência de tal tentativa pelo 

Legislativo. Para tanto, alegam que, somado ao papel obstrucionista do Legislativo, o já lento 

procedimento parlamentar de autorização de tratados ficaria agravado pela propositura de 

emendas que, ao final, deveriam ser renegociadas pelo Executivo, sob pena de ver todo o 

processo de formulação do acordo interrompido. Com isso, as possibilidades de o País 

estabelecer acordos com outros atores internacionais se tornariam substancialmente mais 

remotas.  

No entanto, como se viu, o instituto da proposição ex-post de emendas pelo 

Congresso é apenas uma alternativa à rejeição total do acordo, já que a regra é que o 

Legislativo só tome conhecimento do tratado após sua assinatura. Ora, a decisão que o 

Congresso deve tomar em matéria de tratado internacional não precisa ser do tipo “tudo ou 
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nada” (take-it-or-leave-it), que considera o tratado como necessariamente um pacote fechado, 

sem qualquer possibilidade de modificação. Ao contrário, “um Legislativo forte é aquele que 

mais oferece emendas” (MILNER, 1997). 

Nos Estados Unidos da América, por exemplo, o poder de o parlamento propor 

emendas a tratado é questão pacífica. Há, no entanto, pelo menos um caso em que não é 

possível: quando o Legislativo concede ao Executivo norte-americano um mandato 

negociador, isto é, uma permissão para negociar livremente acordos comerciais (Trade 

Promotion Authority – TPA -, conhecido anteriormente como fast-track). Nesse caso, os 

acordos firmados pelo Executivo não podem ser emendados pelo Legislativo, mas apenas 

autorizados ou rejeitos em sua integralidade. Nos demais casos, os acordos podem ser 

alterados por emendas propostas pelo Congresso. Ainda assim, o TPA é fruto de uma intensa 

negociação entre Executivo e Legislativo acerca dos pontos a serem obedecidos pelos 

negociadores norte-americanos no plano externo (NETO, 2003). 

No Brasil, de forma diversa, pretende-se, pelo repúdio à tese do emendamento, impor 

ao Legislativo uma posição de permanente concessor do Trade Promotion Authority ao 

Executivo. Pior: para todos os tipos de acordos, e não só comerciais. Outro agravante, e o 

mais sério, é que esse “mandato negociador” hipotético do caso brasileiro não seria negociado 

entre Executivo e Legislativo, sendo uma espécie de “cheque-em-branco”. 

Ademais, o instituto da emenda é uma solução legítima do parlamento de constranger 

o Executivo a levar em consideração sua posição quando da formulação da política externa. 

Propondo emendas, o Legislativo força o seu ponto ideal para o acordo (MILNER, 1997). 

Assim, quanto mais o Congresso se negar a autorizar tratados cujos pontos discorda em parte, 

propondo, ao invés de simples aprovação ou rejeição, uma aprovação com emendas, mais o 

Executivo precisará se preocupar em antecipar as reações do parlamento com relação a um 

dado acordo. Como conseqüência disso, conforme o modelo do jogo de dois níveis, o poder 

de barganha do Executivo na arena internacional pode ser majorado de forma considerável e o 

abandono involuntário dos pontos antes avençados pelo Executivo minimizados, quando 

comparados a uma rejeição total. 

Aliás, rejeição total a um tratado pode significar, a outra parte contratante, a intenção 

de não negociar qualquer tratado sobre aquele assunto com este parceiro. Por outro lado, a 

aprovação com emendas, ainda que não aceitas em sua totalidade pela outra parte ou, até 

mesmo, com emendas globais (que modifiquem parte substancial do tratado), pode sinalizar a 

disposição de o País negociar novo acordo sobre o mesmo tema, mas com conteúdo diverso. 
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De todo modo, a aprovação de tratado pelo Congresso condicionado pela propositura 

de emendas deve ser feita com comedimento e cuidado. Isso porque a simples tentativa de 

emendar ex-post tratado multilateral, por exemplo, pode afastar, quase que por completo, a 

possibilidade de o Estado ingressar no acordo. A conveniência de o Legislativo agir nesse 

caso deve ser assegurada, portanto, em uma atuação ex-ante, no momento mesmo das 

primeiras negociações no plano externo. Segundo Milner (1997): 

In international negotiations, domestic amendment power is a difficult issue. If, after 
international negotiations successfully conclude an agreement, any legislature begins 
to rewrite that agreement through amendments, the international bargain may collapse. 
If the foreign country finds the amendments unacceptable, then international 
negotiations may have to recommence. Under complete information, of course, this 
should not occur. Executives at home and abroad should correctly anticipate the 
legislature’s preferences and craft agreements that are acceptable to it; amendment 
should never occur. Nevertheless, executives in this area should desire control over 
legislature amendments; foreign countries may also want home executives to have this 
control, depending on the domestic actors’ preferences. 

Nesse sentido, quanto maior a liberdade de um Estado para agir externamente, 

mesmo após a assinatura do tratado e remessa ao Congresso, ou seja, menores os 

constrangimentos externos, maior a capacidade de o Legislativo influenciar essa ação, 

mediante proposição de emendas ou cláusulas interpretativas a seu texto. 

Segundo Milner (1997), se o Legislativo tem o poder de emendar, raramente um 

tratado será rejeitado. O parlamento preferirá, ao reverso, propor emendas. Daí decorre, no 

Brasil em particular, que se a pressão pela institucionalização de proposição de emendas 

parlamentares ainda não é majoritária no País, é graças, em grande medida, à abdicação do 

Legislativo brasileiro de seu poder de rejeitar tratados observada ao longo da história do 

parlamento. Em outras palavras, o oferecimento de emendas pelo Legislativo brasileiro não 

surgiu como alternativa a uma real possibilidade de rejeição de tratado, mas sim como de 

contribuição parlamentar na elaboração de seu texto. Caso contrário, em que a rejeição fosse 

vislumbrada como uma possibilidade suficientemente concreta, certamente a tese do 

emendamento parlamentar seria bastante mais difundida, como alternativa a uma drástica 

interrupção do processo de formação do acordo internacional. 

2.5. Democratização da Política Externa Brasileira pelo Legislativo 

A democracia deve ser a pedra fundamental de qualquer medida estatal. Nisso 

incluímos o processo de formulação da política externa brasileira. 

A primeira aparição do exercício de poder que se tem notícia na história se deu na 

forma concentrada, sendo a monarquia absoluta o seu exemplo clássico (FERREIRA FILHO, 
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2002). Contudo, essa concentração revelou-se inconveniente para a segurança do indivíduo, 

dado que possibilitava em demasia o aparecimento de arbítrios da autoridade. Daí resulta, 

como forma de minorar esse risco, a separação dos poderes, ou seja, a divisão funcional dos 

poderes. 

Nesse sentido, convencionou-se dividir o poder entre aqueles órgãos responsáveis, 

em tese, de executar, legislar e julgar. Em suma, ficava estabelecido um sistema de freios e 

contrapesos, em que todos os poderes possuíam o mesmo nível hierárquico. De certo, essa 

separação, todavia, envolve sempre uma certa invasão de um poder na função reservada a 

outro e, em algumas matérias, essa fronteira não é tão clara assim. A divisão de competências 

entre Executivo e Legislativo em matéria de política externa no Brasil constitui um desses 

exemplos. 

Afora os argumentos arrolados acima, de que a maior participação do Legislativo é 

benéfica para a legitimidade do País, para o poder de barganha dos nossos negociadores e 

para o surgimento de ações mais eficazes, uma razão figura como primordial: democratização 

de todas as decisões do Estado. A formação dos Estados contemporâneos está calcada, no 

Ocidente em geral e no Brasil em particular, na idéia da democracia como valor inconteste, 

absoluto e dogmático. 

Não cabe aqui questionarmos a validade de tal fundamento. É um dado da realidade 

e, portanto, exterior à vontade de cada indivíduo isolado. Nesse contexto, a noção de 

democratização da política externa parece, à primeira vista, discussão ultrapassada, por 

figurar óbvia. No entanto, como descrevemos ao longo deste estudo, há, ainda hoje, forte 

resistência à extensão dos padrões da democracia no terreno das políticas externas. 

De todo, a tendência à democratização da política externa via Legislativo parece ser 

dominante. Ainda assim, faz-se necessária a criação de um desenho institucional que combine 

a existência de uma burocracia especializada na formulação da política externa, a fim de dar 

continuidade e perspectiva de longo prazo a essa política, e de um instrumento de controle 

político externo ao Executivo, com poderes ex-ante, além do ex-post já existente. A atual 

estrutura do treaty-making power, que mantém a tradição republicana de garantir ao 

Congresso Nacional poder de atuação apenas quando o tratado já foi negociado com a outra 

parte, em algumas situações praticamente se desvanece. Isso porque o custo de emendar ou 

rejeitar acordos previamente negociados no plano externo pelo Executivo pode ser muito alto. 

Portanto, o equilíbrio entre governabilidade e democracia demanda a modernização das 

instituições decisórias da política externa do Brasil. Para tanto, poderiam-se criar mecanismos 
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que garantam maior equilíbrio das informações, a regularidade do controle político ex-ante e 

da prestação de contas ex-post ao Legislativo como algumas soluções viáveis (LIMA, 2000). 

Esses canais de participação ex-ante poderiam se dar, por exemplo, mediante 

consultas entre grupos de parlamentares e negociadores do Itamaraty para determinados 

acordos, antes do início do processo negociador no plano externo (WILCOX, 1971). De outro 

modo, negar ao Congresso acesso de fato ao processo de tomada de decisão até que ela esteja 

totalmente completa é forçá-lo a agir por meio do processo de emendamento a tratado, o que 

pode resultar, algumas vezes, em sérios riscos de um não-acordo. Pode, ainda, desestimular 

qualquer ação do Legislativo, temendo uma conseqüência pior para a Nação, mesmo a 

despeito de determinados pontos que considere nocivos ao interesse nacional. Existe, também, 

a possibilidade de adiamento de sua deliberação ou mesmo rejeição por conta de uma 

oposição a parte substancial do texto do acordo. Todos esses problemas eventualmente 

poderiam ser sanados caso houvesse uma consulta prévia ao parlamento. 

Ao Legislativo caberá, pois, um papel engajado no processo de formulação da PEB 

em matérias sobre as quais julgue necessária sua participação em todas as fases da 

negociação. Afinal, é o Legislativo a instituição que melhor pode contribuir para democratizar 

essa importante área de atuação do Estado, uma vez que está mais próximo da realidade, sem 

quedar, somente, sob decisões de gabinetes, típicas do meio diplomático, que prefere 

resguardar certa distância do debate com o povo. 

Isso não significa que se pretenda um retorno à tese da proeminência da opinião 

pública na formulação da política externa, defendida no início do século XX. Segundo essa 

perspectiva utópica, a opinião pública estaria sempre certa e a política externa baseada nela 

seria mais racional e menos propensa a guerras (CARR, 2001). Um dos maiores defensores 

dessa tese, o então presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson, afirmava 

que “o povo queria as coisas altas, as coisas certas, as coisas verdadeiras [...] os estadistas 

devem seguir a esclarecida opinião comum ou afundarão”. Contudo, segundo E. H. Carr 

(2001), parece inegável que, em assuntos internacionais, a opinião pública estava quase 

sempre tão errada quanto impotente. Dessa maneira, um erro estratégico de países como 

Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, guiados pela opinião pública, em detrimento dos 

conselhos dos estudiosos de gabinete dos assuntos internacionais, contribuiu para a eclosão de 

acontecimentos que desaguariam na Segunda Guerra Mundial. A mistura entre opinião 

pública e política externa mostrava-se demasiadamente perigosa. 

Ainda assim, não sustentamos uma invasão da opinião pública, mas sim uma 

democratização das decisões sobre política externa. A colocação é bastante diversa. Primeiro 



 58 

porque a opinião pública pode, facilmente, ser manipulada em casos específicos. Segundo, 

porque é complicado decodificar as preferências difusas de uma população. Terceiro, a 

população não possui, em tese, uma opinião formada sobre todos (ou pelo menos a maioria) 

dos assuntos que envolvem as relações internacionais. 

Nesse sentido, a atuação do Legislativo não se confunde com a opinião pública. É, de 

certo modo, reflexa, servindo como caixa de ressonância das vontades existentes na 

população nacional, mas sem significar submissão ou obediência. O Legislativo age, nesse 

tocante, muito mais como fiscalizador e arena de discussão de assuntos que afetam a 

população, desempenhando, a priori, papel independente quanto a essa ou àquela opinião 

existente na sociedade. O parlamento, antes, procura ouvir os diversos grupos da sociedade, 

mas sua decisão não leva em conta apenas esses critérios. Serve, sim, como ponto de ligação 

entre diplomacia e povo, funcionando como fiel da balança entre o técnico e o político. 
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Capítulo III 

Congresso Nacional e Política Externa: aspectos empíricos 
 
 

Dentro da ordem constitucional atualmente 
vigente, o Congresso Nacional já pode emendar ou 
ressalvar tratados, acordos, convenções ou 
quaisquer compromissos internacionais (Deputado 
Sérgio Carvalho, Relatório CCJC à PEC 
402/2001). 

 

 

As práticas e os discursos adotados pelo Congresso Nacional até o presente 

evidenciam uma participação mais ativa do parlamento brasileiro na feitura dos desígnios da 

política exterior do que sugere o senso-comum. Muitas vezes, o papel do Legislativo na 

democratização da PEB não se dá de forma evidente, como rejeição formal de acordos ou 

modificação de seu texto por meio de emendas, mas nem por isso é menor. 

A participação do Legislativo é patente, por exemplo, quando força a retirada (ainda 

que pelo próprio Executivo) de tramitação de tratado que considere contrário à sua visão. Fato 

assim ocorreu em relação ao acordo Brasil-Estados Unidos sobre o uso da base de Alcântara 

que, apesar de não rejeitado formalmente, o foi de fato por influência do Legislativo. Na 

análise da apreciação de alguns tratados percebe-se, portanto, uma preocupação do Congresso 

no tocante às relações internacionais que ultrapassa a visão simplificada de um Legislativo 

apático a essa matéria, que apenas carimba os atos do Itamaraty. Há, na realidade, fortes 

debates, pressões por modificações do texto de tratado, ameaças de rejeição e, também, 

adiamento deliberado de acordos polêmicos. Neste capítulo teremos a oportunidade de nos 

debruçarmos sobre alguns desses casos, bastante ilustrativos da ação do Legislativo em PEB. 

No mesmo sentido, o Legislativo vem empreendendo esforços para aumentar o seu 

poder formal por meio de propostas que visam modificar o processo de apreciação de 

tratados. Para tanto, há sugestões para que a Constituição Federal preveja textualmente a 

possibilidade de oferecer emendas-condicionamentos parlamentares a tratados, para dirimir 

quaisquer dúvidas sobre o assunto, mecanismos de participação do Legislativo ex-ante na 

formulação da PEB, entre outras. 

Não apenas quando da apreciação de tratados internacionais o Parlamento brasileiro 

manifesta seu interesse especial por assuntos que envolvem a política externa do País. Vem 
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tornando-se praxe comum do Legislativo a maior discussão sobre assuntos relativos às 

relações internacionais, seja por meio de seminários, seja por meio de pronunciamentos nos 

plenários e comissões de suas Casas. Nos últimos anos houve seminários no Legislativo, por 

exemplo, a respeito da Alca (Cúpula Parlamentar de Integração Continental) e sobre os rumos 

da política externa do Brasil.  

Com essas ações, o Legislativo revela que possui uma postura de grande interesse 

nos desígnios da política externa do Brasil, querendo mesmo participar ativamente de sua 

formulação. Tem-se, portanto, nos poucos exemplos dos casos empíricos aqui arrolados, que 

o Congresso Nacional não apenas possui uma tradição de participação em assuntos de PEB, 

mas principalmente que vem empreendendo esforços no sentido de majorar seu papel nessa 

área e, em conseqüência, o grau de democratização da nossa política externa. 

3.1. Proposições que modificam a competência do Legislativo quanto à formulação da 

política externa 

No Congresso Nacional, nos últimos anos, diversas proposições foram apresentadas 

pelos próprios parlamentares com vistas a alterar o procedimento legislativo quanto à 

formulação, autorização e fiscalização de políticas exteriores do Brasil. Nesse aspecto, não há 

regras quanto ao tipo de proposição que melhor se adequaria para essa finalidade. Assim, 

tramitaram nas Casas do Congresso projetos de lei, de decreto legislativo e proposta de 

emenda à Constituição com o objetivo, grosso modo, de conferir maior importância 

institucional do Legislativo no processo decisório de política externa. 

Selecionamos, abaixo, algumas dessas proposições. Entre elas, algumas se encontram 

arquivadas, ou seja, fora de tramitação. Ainda assim, julgamos importante mencioná-las por 

as considerarmos relevantes para a presente discussão. 

3.1.1. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 402, DE 2001 

Esta PEC visa instituir, no texto da Constituição Federal, a previsão do poder de 

emenda do Legislativo quando da apreciação de tratado internacional celebrado pelo 

Executivo. Para tanto, sugere a modificação do inciso I do art. 49 da Constituição, deixando 

clara a possibilidade de o Legislativo de “apresentar emendas”. Nesse caso, deverão ser 

observados, ainda segundo a proposta, os seguintes princípios: “(a) as modificações propostas 

deverão ser submetidas aos outros países signatários que, em caso de aceitação, notificarão 

por instrumento de ratificação; (b) em caso contrário, se os signatários entenderem em não 
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aceitar as modificações propostas, mas igualmente desejarem manter o tratado, acordo ou ato 

internacional, essas modificações se converterão em ressalvas; (c) não aceitando as 

modificações ao tratado, acordo ou ato internacional, previstas nas alíneas anteriores, o 

mesmo não poderá ser ratificado”. 

O primeiro signatário da proposta, deputado Neiva Moreira, justifica-a afirmando 

que ao Congresso Nacional não só cabe aprovar ou rejeitar tratados, mas também emendar. 

Isso significa, então, que pode o parlamento suprimir, acrescentar, aditar, modificar ou 

substituir dispositivos do acordo internacional, com o fim precípuo, ainda segundo o 

deputado, de garantir que os mesmos não acarretem prejuízos ao Brasil. De acordo com a 

justificativa dessa PEC, a tramitação de tratados pelo Congresso seria demasiadamente 

morosa devido à incapacidade de os parlamentares não terem o poder constitucional de apor 

as alterações necessárias à sua aprovação. Ademais, isso acarretaria ao Poder Executivo um 

poder exagerado. Em decorrência disso, muitas vezes, o Congresso, para salvaguardar 

compromissos internacionais, aprova-os com dispositivos absolutamente inaceitáveis, que 

comprometem a soberania nacional e atentam contra as normas constitucionais brasileiras. 

Conforme visto em capítulo precedente desta monografia, o poder de sugerir 

emendas-condicionamentos a texto de tratado internacional pelo Legislativo, dentro da ordem 

constitucional vigente, já existe. Ainda assim, como bem lembra o voto do relator da matéria 

na CCJC, deputado Inaldo Leitão, ainda que essa PEC não inove o conteúdo da Carta 

Constitucional de 1988, o fato de tornar a matéria explícita, disciplinada e incontroversa é, por 

si, de inegável virtude. 

Apesar disso, essa PEC incorre em alguns erros graves. O primeiro diz respeito ao 

termo “apresentar emendas”. Conforme argumentamos anteriormente, o Congresso, na 

realidade, não apresenta nem poderá apresentar emendas a texto de tratados, dado que ele não 

possui legitimidade internacional para fazê-lo à outra parte signatária. As emendas-

condicionamentos são, no caso, sugeridas ao Executivo para que, este sim, apresente-as à 

outra parte se assim julgar conveniente. Caso o Executivo não queira apresentá-las no plano 

internacional, deverá considerar o tratado definitivamente rejeitado pelo Legislativo. 

Por esse motivo, parece ser contraproducente obrigar o Executivo a, toda vez que 

houver sugestões de emendas pelo Legislativo, apresentá-las à outra parte, sem possibilidade 

de decidir pela sua conveniência. Isso porque, da mesma forma que o Legislativo pode fazer 

cessar o processo de formação de um tratado que julgue inaceitável pela rejeição, o Executivo 
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não pode ser obrigado a permanecer imóvel quando da apresentação de emendas-

condicionamentos que considere inconvenientes por critérios seus. 

Outro aspecto crítico é o referente à possibilidade de transformação de emendas em 

ressalvas. Em direito internacional público, a distinção entre emendas e ressalvas a tratado 

parece bastante clara, como ficou evidenciado no capítulo primeiro deste estudo. Não há o 

que se falar, portanto, em converter emendas em ressalvas. 

Por fim, a letra “c” do inciso I do art. 49, com a redação dada pela PEC, estaria 

fazendo papel apenas de pleonasmo; desnecessária, portanto. Ora, afinal não há que se cogitar 

da possibilidade de uma aprovação parcial, ou seja, com sugestões de modificações e, por 

isso, condicionada, de tornar-se uma aprovação total do texto original do tratado, desprezando 

a vontade do parlamento. 

A proposta aguarda a deliberação da CCJC. 

3.1.2. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 122, DE 1999 

“A democratização da nossa política externa terá, com toda certeza, resultados 

positivos para o País, uma vez que, em virtude do processo de globalização, a inserção do 

Brasil no cenário internacional influencia, cada vez mais, a elaboração e implementação das 

próprias políticas internas.” Assim, o primeiro signatário da PEC n.º 122/99, Deputado José 

Dirceu, fundamenta a justificativa de sua proposição. 

Segundo as modificações propostas ao art. 49 da Constituição Federal constantes 

dessa PEC, caberá ao Legislativo, quando da apreciação de atos internacionais, incluir 

ressalvas, emendas e cláusulas interpretativas. Quanto a esse aspecto, a proposta visa somente 

dirimir entendimentos conflitantes que, segundo o deputado José Dirceu, são ensejados, em 

grande parte, pela atual redação imprecisa e inadequada do dispositivo constitucional objeto 

de modificação. 

Outro objetivo do texto dessa proposta de emenda à Constituição é a limitação ao 

Executivo da celebração de acordos em forma simplificada, que não necessitam de 

autorização do Congresso para sua formação. Segundo os proponentes da matéria, o número 

excessivo de acordos que, inicialmente, deveriam ser considerados como abonáveis pelo 

Congresso e são, na realidade, considerados como acordos executivos é causado pelo fato de 

que o atual termo inscrito no art. 49, inciso I, “encargos gravosos ao patrimônio nacional” se 

referir somente àqueles tratados que tenham cunho financeiro. Daí, então, a necessidade de se 

definir claramente, pela própria Constituição, o significado de acordos em forma simplificada. 



 63 

Com isso, objetiva-se também a inclusão na pauta do Congresso Nacional dos acordos 

firmados entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Contudo, a nosso ver, essa modificação não solucionaria esse problema, além de se 

mostrar desnecessária, considerando que compromissos gravosos acarretam não somente 

custos financeiros, mas também sociais, políticos, etc. Hoje, já existem mecanismos ao 

alcance do Legislativo para coibir a prática de acordos executivos para tratados que são, na 

realidade, abonáveis pelo Congresso (vide capítulo I deste estudo). Por outro lado, o problema 

dos acordos entre Brasil e FMI pode ser resolvido pela simples observância do dispositivo da 

Constituição que obriga sua deliberação pelo Senado Federal (art. 52, CF).  

Esta PEC inova no que tange ao ato de denúncia de tratado internacional. Pretende, 

para tanto, inserir o seguinte inciso II ao art. 49, renumerando-se os demais: 

Decidir definitivamente sobre toda denúncia de ato internacional multilateral. 

A justificativa para esse dispositivo assenta-se no argumento de que, se ao 

Legislativo é reservado papel relevante quando da aprovação de tratado, também deve ser 

quando da denúncia. Afinal, “a denúncia de um desses atos internacionais equivale, muitas 

vezes, à revogação de lei”. Mesmo assim, limita a participação do Congresso do processo de 

denúncia somente a tratados multilaterais, dada sua maior relevância quanto à modificação da 

ordem jurídica interna. Ao contrário, defendemos a tese de que, como a formação de um 

tratado é um ato complexo, em que é exigida a soma de vontades dos Poderes Executivo e 

Legislativo, basta que uma dessas vontades cesse de existir para que o ato internacional perca 

seu fundamento de sustentação e, em decorrência, suscite a sua denúncia no plano externo. O 

atual sistema de regras internas sobre denúncia não fere nem diminui, ao nosso ver, a 

competência do Legislativo quanto à formulação da política externa, ainda mais porque o 

próprio Congresso pode decidir, sozinho, pela denúncia de um tratado que considere, por 

razões supervenientes à sua aprovação, danosos ao interesse nacional (vide capítulo I desta 

monografia). 

A proposta foi arquivada em novembro de 2003, em decorrência do fim da 

legislatura (art. 105 do RICD). 

3.1.3. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 321, DE 2004 

A primeira parte desta PEC define regras relativas aos tratados internacionais de 

direitos humanos. Para isso, resguarda, através de modificação do art. 5º da Constituição 

Federal, que tais tratados terão hierarquia constitucional e serão insuscetíveis de denúncia. 
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Mais: garante aos tratados internacionais de direitos humanos status de cláusula pétrea, ao 

sugerir modificações no art. 60 § 4º da CF. 

Quanto à apreciação de tratados internacionais, a PEC busca estipular prazo ao 

Congresso Nacional para sua deliberação. Esse prazo seria de sessenta dias, valendo tanto 

para a autorização como para a denúncia. Caso esse prazo não fosse observado, a pena à 

respectiva casa do Congresso onde a matéria esteja tramitando seria o sobrestamento da pauta, 

até que se ultime sua votação. 

Além disso, tornam obrigatórias: i) a remessa de tratado ao Congresso pelo 

Executivo, dentro de, no máximo, trinta dias; ii) a ratificação de tratados aprovados pelo 

Congresso, em até 15 dias. Finalmente, estende ao Supremo Tribunal Federal a função de 

guardião não só da Constituição Federal, como também dos tratados internacionais de direitos 

humanos dos quais o Brasil seja parte. 

Salvo melhor juízo, a presente PEC possui graves erros no que concerne ao 

entendimento do que seja um eficiente processo de formulação de tratados. Em suma, é fruto 

de uma visão distorcida do que ocorre na realidade. Isso porque estipular prazos para agir e 

criar mais uma regra de sobrestamento de pauta para o Congresso Nacional mostra-se 

demasiadamente contraproducente, como pode ser identificado com as conseqüências do 

sobrestamento causadas por medidas provisórias (VALLE, 2004) e matérias com urgência 

constitucional. Como se não bastasse, muitos dos tratados internacionais em tramitação no 

Congresso não são mais urgentes que as demais proposições em andamento nas suas Casas. 

Além disso, como afirmamos em capítulo precedente, com apoio à tese levantada por Rezek 

(2000), a eventual demora do Legislativo em apreciar um acordo internacional é conseqüência 

da indiferença do Executivo em vê-lo aprovado. Finalmente, limitar o estudo de um tratado 

pelo Congresso em um período tão curto como de sessenta dias é diminuir seu poder de 

interferência e análise em assuntos que, com freqüência, exigem período mais dilatado para 

uma melhor reflexão. 

Ademais, a proposta visa retirar do Executivo uma prática consagrada no direito 

internacional: a sua discricionariedade quanto à remessa do tratado ao Congresso e, também, 

quanto à sua ratificação. Por essa razão, o próprio poder de barganha do País no plano externo 

se tornaria diminuído. Isso porque, uma vez assinado o tratado pelo plenipotenciário brasileiro 

na mesa de negociação internacional, não caberia alternativa ao Executivo de, sozinho, fazer 

cessar sua formação. Caberia somente ao Legislativo fazê-lo, e, ainda assim, em prazo 

curtíssimo, sem possibilidade de uma análise mais detida. Do ato da assinatura ao da 
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ratificação, haveria um período de análise, somados Executivo e Legislativo, de pouco mais 

de três meses, no máximo. 

Sem embargo, a presente PEC preocupa-se, no que tange ao processo de formulação 

de tratados, demasiadamente com sua maior celeridade. Quanto à constitucionalização de 

tratados internacionais de direitos humanos, a Reforma do Judiciário, promulgada pela 

Emenda à Constituição n. 45, encontrou solução mais acertada. Enfim, a PEC sob análise 

prejudica o pode de barganha do País e, pior, diminui o processo de democratização da 

política externa brasileira, ao limitar temporalmente a atuação dos representantes eleitos do 

povo e de entidades da sociedade civil no conhecimento e na interferência de pontos 

específicos do acordo. 

A proposta foi encaminhada à CCJC em outubro de 2004, onde aguarda deliberação. 

3.1.4. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 36, DE 1999 

Esta PEC propõe a alteração da redação do inciso I do art. 49 da Constituição nos 

seguintes termos: 

Apreciar e decidir definitivamente sobre todo e qualquer ato internacional firmado 
pelo Presidente da República ou por autoridade por ele delegada, inclusive tratados e 
acordos, podendo sugerir alterações e aperfeiçoamentos que serão necessariamente 
negociados pelo Poder Executivo com os demais signatários do documento, sustando-
se a sua apreciação até o retorno da matéria. (grifos nossos) 

Como se percebe, esta proposta visa obrigar o Executivo a submeter todo e qualquer 

ato internacional celebrado pelo País, extinguindo, portanto, a figura do acordo em forma 

simplificada ou acordo executivo. A preocupação de seus autores assenta, principalmente, em 

duas bases: melhor situação do assunto no contexto da democracia e constranger o Executivo 

a submeter os acordos do Brasil com o FMI ao Congresso. 

Apensada à matéria tramitou a PEC n.º 122/1999, acima analisada. Ainda na CCJC, a 

proposição recebeu substitutivo, baseado, quase que exclusivamente, no texto da PEC 122/99. 

A proposição foi arquivada em janeiro de 2003, com base no art. 105 do RICD. 

3.1.5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 8, DE 1999 

Este PDL, de autoria do deputado Pedro Valadares, anteriormente apresentado pela 

deputada Sandra Starling, visa criar critérios e procedimentos para a tramitação de atos 

internacionais nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal. 
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De acordo com seu art. 2º, o presidente da Câmara dos Deputados deverá requerer ao 

Presidente da República, a cada trimestre, o encaminhamento à CREDN dos seguintes 

documentos: a) listagem dos atos internacionais firmados pelo Brasil nesses últimos três 

meses; b) listagem de resoluções adotadas por organismos multilaterais do qual o País faça 

parte; c) informações sobre depósitos de ratificação efetuados pelo Brasil; d) listagem de atos 

internacionais em fase de negociação, com detalhamentos sobre a natureza do ato, o assunto e 

o foro de negociação. Este último ponto talvez seja o mais importante, uma vez que abre a 

possibilidade de o Congresso exercer um controle ex-ante na formulação da política externa 

brasileira. 

Além disso, o texto do PDL sintetiza ações já previstas e adotadas pelo Parlamento, 

como forma de clarificar a questão da tramitação de tratados em um único documento. Entre 

elas estão a possibilidade de declarar sujeitos à aprovação do Congresso tratados tidos como 

de forma simplificada, previsão de o Legislativo impor reservas ao ato e emitir declaração 

interpretativa, a ser anexada quando da ratificação do ato internacional. Assim como a maioria 

das PEC’s acima analisadas, este PDL também prevê a competência de o Congresso propor 

emendas ao ato internacional. 

Apesar desta proposição significar um avanço no regramento do papel do Legislativo 

em assuntos de política externa, ela deveria ter sido apresentada em forma de Proposta de 

Emenda à Constituição, e não de PDL. Isso porque o tema aqui tratado não diz respeito 

exclusivamente ao Congresso Nacional, como deve-se supor de um PDL, já que acarreta 

obrigações para o Poder Executivo. 

A matéria foi arquivada em janeiro de 2003, conforme o art. 105 do RICD. 

3.2. A apreciação pelo Congresso Nacional de tratados internacionais: estudo de casos 

Em tese, o Legislativo, quando da apreciação de tratados internacionais, tem poderes 

plenos para interferir nos rumos da política exterior do Brasil. Assim, a despeito da existência 

de corrente contrária, o Congresso, em diversos casos concretos, já sugeriu (e viu acatada, 

também) emendas a textos de acordos, propôs cláusulas interpretativas, rejeitou tratados 

(formal e informalmente), em uma espécie de controle do tipo fire alarm (alarme de 

incêndio), ou seja, age efetivamente somente para proposições problemáticas, em que não 

exista concordância com os pontos estabelecidos. Dessa forma, para grande parte dos tratados 

internacionais, de fato, ocorreu, aparentemente, uma ação por parte do Legislativo brasileiro 



 67 

de mero “carimbador” de decisões formuladas no âmbito do Executivo. Contudo, isso 

acontece justamente porque o parlamento concorda com os pontos propostos pelos tratados. 

Quando isso não ocorre, a intervenção do Legislativo se faz presente, forçando, assim, 

modificações ou rejeições desses tratados. 

Portanto, para iluminar um pouco mais o debate sobre o papel do Legislativo na 

formulação da PEB, selecionamos, abaixo, alguns tratados para análise de sua tramitação no 

Congresso. 

3.2.1. ESTATUTO DE ROMA DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

O tratado referente ao Estatuto de Roma (Mensagem n.º 1.084/01) tinha como 

objetivo instituir uma organização internacional dotada de jurisdição sobre crimes 

internacionais – o Tribunal Penal Internacional (TPI). Em princípio, o TPI julgará casos de 

genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra ocorridos após sua entrada em 

vigor. O funcionamento desse tribunal baseia-se no princípio da complementaridade de 

jurisdição e o correspondente direito de primeiro julgamento por parte dos Estados. 

Acontece que sua entrada em vigor estava prevista assim que o sexagésimo membro 

ratificasse o seu texto junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 

(art. 126, 1), o que faria desses países os membros fundadores, com poderes de compor a 

primeira Assembléia dos Estados Partes, responsável pela aprovação de todos os instrumentos 

básicos para o funcionamento institucional da TPI e eleição dos primeiros dezoito juízes, 

promotor e eventuais promotores-adjuntos. De acordo com o voto do relator na CREDN, 

deputado Nilmário Miranda, esse número estava perto de ser atingido. Daí o pedido do 

Executivo e o consentimento do Legislativo em aprovar o texto do tratado o mais rápido 

possível, a fim de possibilitar a entrada do Brasil como país membro fundador da futura 

instituição. 

Contudo, alguns pontos do texto do Tratado evidenciavam conflitos entre o Estatuto 

e o sistema jurídico nacional. Entre esses pontos, levantados pelo então consultor jurídico do 

MRE, Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros, estão: i) exceções ao princípio do respeito à 

coisa julgada (art. 20 do Estatuto); ii) previsão de pena de prisão perpétua (art. 77 do 

Estatuto); iii) ausência de individualização de penas para cada um dos tipos penais (art. 77 a 

80 do Estatuto). 

Dentre esses pontos, talvez o mais grave e aquele que poderia ter tido uma 

interferência do Parlamento brasileiro numa tentativa de corrigir tal falha diga respeito à 
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previsão de pena perpétua, quando justificada pela “extrema gravidade do crime e as 

circunstâncias pessoais do condenado”. A Constituição Federal do Brasil, em seu art. 5º, 

inciso XLVII, ao reverso, estabelece a proibição de qualquer pena de caráter perpétuo. Há, 

portanto, uma clara incompatibilidade entre a Constituição e o Estatuto. Para o consultor 

jurídico do Itamaraty, Cachapuz de Medeiros, no entanto, isso não ocorre: 

Parece-me, pois, convincente a tese que sustenta que é aparente a colisão entre o 
Estatuto de Roma e a Constituição da República, no que diz respeito à pena de prisão 
perpétua, não só porque aquele instrumento internacional pretende reforçar o princípio 
da dignidade da pessoa humana, mas porque a proibição prescrita pela nossa Lei 
Maior é dirigida aos poderes constituídos brasileiros para os crimes reprimidos pela 
ordem jurídica pátria, e não aos crimes contra o Direito das Gentes, reprimidos por 
jurisdição internacional [...] a proibição da pena de caráter perpétuo restringe 
apenas o legislador interno brasileiro. Não constrange nem legisladores 
estrangeiros, nem aqueles que labutam na edificação do sistema jurídico 
internacional. (grifo nosso) 

Ora, acreditar nessa tese é conferir maiores poderes a legisladores internacionais que 

aos nossos legisladores eleitos democraticamente pela população brasileira. Afinal, cabe a 

indagação: quem são os legisladores estrangeiros? Seriam os diplomatas dos diversos países? 

A discussão, aí, invade a área da legitimidade, além da legalidade de tal dispositivo que 

contraria os fundamentos de nossa ordem jurídica. 

De qualquer forma, o próprio Cachapuz, em seu parecer jurídico, que foi enviado ao 

Legislativo anexo ao texto do TPI, sugere o estudo de uma possibilidade de o Brasil 

apresentar “cláusula interpretativa” ao texto, no ato da ratificação, para dirimir essa questão, 

uma vez que o Estatuto de Roma não admitia reservas ou emendas. A cláusula interpretativa 

poderia estabelecer, então, que o Brasil ratifica o Estatuto de Roma, mas lembrando que a 

Constituição Federal proíbe penas de caráter perpétuo para cidadãos seus ou que cumpram 

condenação no Brasil (para aqueles casos de recebimento de pessoas condenadas pelo TPI). 

Embora deputados e senadores pudessem ter incluído tal cláusula interpretativa ao 

PDL que aprovou o texto do TPI, sem prejudicar sua aprovação e a celeridade do processo, 

não o fizeram. Prefiram não se imiscuir em tal responsabilidade, impressionados pela idéia de 

adoção de um estatuto internacional de defesa dos direitos humanos e pela urgência da 

aprovação a fim de possibilitar o desejado lugar ao Brasil entre os países membros fundadores 

do tribunal. Contudo, acreditamos, perderam uma importante oportunidade de conferir, nesse 

aspecto, à política externa do Brasil um caráter de qualidade e de respeito à ordem 

constitucional vigente no País. Nesse ponto, infelizmente, o Congresso Nacional 

desempenhou papel menor, de mero carimbador de atos do Executivo. 
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A Emenda à Constituição n.º 45, de 2004, promulgada após a ratificação do Estatuto 

do TPI pelo Brasil, buscou prever, de forma literal, a incorporação do Tribunal na ordem 

constitucional brasileira. Para tanto, foi adicionado ao art. 5º da Constituição Federal o 

seguinte § 4º: 

O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão. 

Ainda assim, a problemática da previsão de pena de morte pelo TPI nos parece não 

resolvida. Por outro lado, se uma cláusula interpretativa aposta pelo Congresso Nacional 

quando da aprovação do Estatuto não solucionaria definitivamente a questão, pelo menos 

definiria de forma clara a posição do Parlamento sobre a temática. 

3.2.2. ACORDOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA BASE DE ALCÂNTARA 

Entre os acordos submetidos ao Congresso Nacional nos últimos anos, os que 

tratavam de salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação de um país estrangeiro em 

lançamentos de foguetes espaciais a partir do Centro de Lançamento de Alcântara talvez 

sejam os que geraram mais polêmicas. O Legislativo já analisou, até o momento, dois desses 

acordos: um com os Estados Unidos e outro com a Ucrânia. 

Ambos os acordos tinham como objetivo viabilizar a participação desses países em 

lançamentos de satélites a partir da base brasileira, situada no Estado do Maranhão. A 

localização privilegiada da base de Alcântara, próxima à linha do Equador, permite que 

lançamentos de foguetes e satélites sejam efetuados com menor dispêndio de combustível e, 

conseqüentemente, com custos substancialmente reduzidos. Daí o interesse desses países pela 

base. Da mesma forma, a viabilidade econômica da base para o governo do Brasil necessita da 

sua abertura comercial, a fim de obter divisas para a manutenção do próprio centro de 

lançamentos. Para que haja exploração comercial da base por outros países, a praxe 

internacional em tratados sobre esse assunto exige, principalmente, disponibilizar um acordo 

em que são garantidas ao governo estrangeiro regras de salvaguardas tecnológicas, visando 

proteger a propriedade industrial e as tecnologias sensíveis de ambos os países. 

Nesse sentido, o acordo Brasil-Ucrânia (Mensagem n.º 250, de 2002), por exemplo, 

assegurava que nenhum representante brasileiro poderia se apoderar de qualquer equipamento 

ou tecnologia importados para dar suporte às atividades de lançamento de foguetes 

ucranianos, exceto os especificados pelo governo da Ucrânia. Da mesma forma, apenas 

pessoas autorizadas pelo governo ucraniano poderiam controlar o acesso às áreas de operação 
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do lançamento. Também caberia à Ucrânia inspecionar e controlar todas as áreas definidas 

pelas Partes onde estejam armazenados equipamentos e dados pertinentes, bem como o 

itinerário da espaçonave montada até a plataforma de lançamento. Na eventualidade de 

acidentes com foguetes ucranianos, na mesma linha de preservar o acesso à tecnologia 

desenvolvida pela outra Parte, o Brasil assumiria o compromisso de restituir, imediatamente, 

sem examinar e fotografar, todos os itens encontrados, associados ao veículo lançador. 

O relatório aprovado pela CREDN da Câmara dos Deputados, depois da sugestão 

dada pelo deputado Waldir Pires por meio de voto em separado, aprovava a mensagem com 

emendas. Tais emendas, consubstanciadas no PDL, pretendiam, em última instância, 

preservar o princípio da soberania nacional, como vimos no capítulo primeiro desta 

monografia. Assim, permitiam que pessoas autorizadas pelo governo do Brasil também 

pudessem controlar o acesso às áreas de operação. Do mesmo modo, permitiam que 

autoridades brasileiras capacitadas e autorizadas pelo governo do Brasil, na presença de 

autoridades ucranianas, inspecionassem quaisquer equipamentos ucranianos relacionados à 

atividade de lançamento, ainda que lacradas em containers. Pelo texto original, essas 

possibilidades não eram previstas. Por fim, em caso de acidentes com foguetes ucranianos, as 

autoridades brasileiras poderiam fotografar e examinar seus destroços sempre que julgar 

necessário para o interesse da saúde e da segurança públicas e da preservação do meio 

ambiente. 

No entanto, o PDL sofreu modificações nas fases subseqüentes à CREDN, sendo 

retiradas as sugestões de emendas-condicionamentos ao acordo, substituindo-as por espécies 

de “cláusulas interpretativas”, sem qualquer força normativa, como analisamos no capítulo de 

número um deste estudo. 

De modo diverso, o acordo congênere assinado entre Brasil e EUA (Mensagem n.º 

296, de 2001) foi objeto de severas críticas, por parte de deputados e da opinião pública 

nacional, acarretando a sinalização de que o Congresso o rejeitaria. Por esses motivos, o novo 

governo empossado em 2003, de Luiz Inácio Lula da Silva, solicitou a retirada de tramitação 

do acordo ao Parlamento. O que mais causava estranheza aos parlamentares no caso do 

acordo Brasil-Estados Unidos era a presença de dispositivos que garantiam salvaguardas 

políticas aos EUA, o que não era previsto pelo acordo com a Ucrânia nem em outros 

assinados pelos EUA com países que não o Brasil.  

Entre as cláusulas contidas no acordo com os EUA, figuravam: i) proibição de usar o 

dinheiro dos lançamentos no desenvolvimento de veículos lançadores; ii) proibição de 
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cooperar com países que não sejam membros do Regime de Tecnologia de Mísseis – Missile 

Technology Control Regime – MTCR; iii) impossibilidade de veto político unilateral de 

lançamentos; iv) obrigatoriedade de assinar novos acordos de salvaguardas com outros países, 

de modo a obstaculizar a cooperação tecnológica. Todos esses pontos foram alvos de emendas 

por parte do relator da matéria na CREDN da Câmara dos Deputados, deputado Waldir Pires. 

No caso das emendas ao acordo com a Ucrânia, elas foram substituídas por cláusulas 

interpretativas apostas ao PDL. Já em relação ao acordo com os EUA, dificilmente o 

parlamento concordaria em não apresentá-las. Além disso, o próprio Executivo, renovado pela 

eleição presidencial de 2002, mostrou-se contrário aos dispositivos do tratado avençado com 

os EUA. Daí a sua retirada de pauta, o que pode ser considerado como uma rejeição de fato 

promovida pelo Legislativo, uma vez que foi nessa instituição onde o debate sobre o assunto 

foi suscitado de forma eficaz e independente. 

3.2.3. ACORDOS SOBRE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE INVESTIMENTOS – APPI’s 

Os acordos sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos com os governos 

de diversos Estados, notadamente nações ricas e desenvolvidas economicamente, são parte de 

uma política de atração de investimentos estrangeiros diretos e produtivos ao País. No geral, 

esses tipos de acordos são fomentados pelos países membros da OCDE (Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) – grupo que reúne os países mais ricos do 

globo – e submetidos aos países em desenvolvimento, que, pela regra da economia 

internacional, oferecem maior risco político (riscos não-comerciais) aos investidores 

estrangeiros. Acordos desse tipo são observados já há vários anos no cenário internacional, 

mas sua celebração pelo Brasil se intensificou somente após 1994, com o primeiro governo de 

Fernando Henrique Cardoso. Antes, o Brasil havia assinado apenas um acordo nesse sentido, 

com os Estados Unidos da América, aprovado em 1965 e que, no entanto, não chegou a ser 

aplicado devido à enorme polêmica que causou (AZEVEDO, 2001). 

Apenas nos dois governos do Presidente Fernando Henrique, o Brasil celebrou 

acordos dessa espécie com Reino Unido, Suíça, Portugal, Alemanha, Chile e Mercosul (com 

este último, apenas um protocolo que estabelece limites para APPIs com países não-

membros). Todos esses acordos, até 2002, não haviam sido aprovados pelo Plenário da 

Câmara dos Deputados devido à falta de consenso sobre a pertinência dos pontos ali 

existentes. Os deputados contrários aos acordos invocam, principalmente, os princípios da 

soberania, da isonomia no tratamento entre investidores nacionais e estrangeiros e o respeito à 

Constituição Federal. 
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O objetivo principal dos APPIs é tornar o País mais atrativo aos capitais estrangeiros 

por meio da diminuição dos riscos de uma eventual instabilidade política, que poderia causar, 

por exemplo, a estatização ou nacionalização dos investimentos oriundos do outro Estado 

contratante. Para tanto, no geral, esses acordos dispõem de cláusulas como limitação do poder 

do Estado de desapropriar bens, ainda que por interesse público, direito de livre transferência 

de investimentos em moeda conversível e solução de controvérsias entre o investidor e o 

Estado em jurisdição estrangeira. Procuram, enfim, desregulamentar o fluxo de investimentos, 

diminuindo a capacidade de os Estados exercerem disciplinamento nessa área. 

Em primeiro lugar, a desapropriação e a nacionalização só seriam permitidas quando 

obedecidos certos critérios, mas sempre mediante justa e pronta indenização e, em alguns 

desses acordos, acrescida de remuneração adequada e em moeda livremente conversível. Ora, 

contudo, há hipóteses previstas pelo ordenamento jurídico brasileiro em que a indenização 

pode ser paga em forma de títulos públicos, resgatáveis no prazo de até vinte anos (como 

desapropriação para fins de reforma agrária – art. 184 da Constituição Federal). Nesse caso, 

não há o que se falar em tratamento eqüitativo entre nacionais e estrangeiros, uma vez que o 

investidor de outro país gozaria de maiores benefícios que o nacional, sem contar o fato de 

não lhe ser prevista a indenização em moeda livremente conversível, como dólar ou euro. 

O segundo ponto estabelecido por esses acordos é a previsão de livre transferência, 

sem demora, dos investimentos estrangeiros, seja na moeda de origem ou outra de livre 

conversão. Parlamentares contrários aos APPIs, pelo menos no formato atual, argumentam 

que tal medida não levam em conta o nível de reservas cambiais do País em uma eventual 

crise no balanço de pagamentos. Deixa, em conseqüência disso, o País mais vulnerável a 

movimentos de especulação financeira internacional. 

Ainda assim, um dos aspectos mais controversos dos APPIs diz respeito à previsão 

de solução de litígios entre investidor estrangeiro e Estado brasileiro (AZEVEDO, 2001). 

Nesse ponto, ao investidor estrangeiro fica facultada a escolha unilateral do foro, inclusive de 

âmbito internacional. O Estado brasileiro ficaria, então, obrigado a aceitar a arbitragem 

internacional, imposta pelo investidor quando assim julgar mais conveniente aos seus 

interesses. Segundo Azevedo (2001): 

A possibilidade de escolha direta da arbitragem internacional por parte do investidor 
significa o abandono, por parte do Brasil, de um princípio clássico do direito 
internacional, a regra do esgotamento dos recursos internos a qual prescreve ter o 
Estado o direito de sanar um suposto ilícito antes que sua responsabilidade 
internacional seja levantada. [...] Ao deixar de aplicá-la, um Estado está renunciando a 
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uma parcela da soberania e permitindo a internacionalização do regime jurídico dos 
investimentos. 

Fica, dessa forma, o Estado brasileiro reduzido à mesma condição jurídica do 

investidor estrangeiro, em clara oposição ao princípio da soberania. Ademais, tal medida 

desrespeita o preceito contido no art. 5º, inciso XXXV da CF (“a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”) e, mais uma vez, a própria 

previsão de tratamento eqüitativo entre investidores nacionais e estrangeiros, já que não é 

permitido a nacionais optar pela escolha de foro internacional para dirimir controvérsias com 

o Estado brasileiro. 

De fato, acordos de proteção de investimentos desse tipo são recíprocos, ou seja, 

valem tanto para investimentos estrangeiros que o Brasil recebe como para os que o País faz 

no exterior. No entanto, como se sabe, o Brasil é um país de perfil muito mais importador e 

carente de capitais externos do que de investidor internacional. Desse modo, as garantias são, 

na realidade, utilizadas apenas por um dos signatários – o parceiro exportador de capitais -, 

país rico, portanto. Não há, por conseguinte, reciprocidade de interesses, com vantagens para 

ambas as partes signatárias. Na realidade, o poder de regulamentação e de intervenção dos 

países hospedeiros de capitais tornaria-se, graças aos APPIs, substancialmente menor. 

Por outro lado, o diferencial de atratividade de investimentos estrangeiros parece 

bastante limitado. Afinal, outros fatores como retorno financeiro, mercado de consumo 

interno, custos de produção, existência de infra-estrutura eficiente, disponibilidade de mão-de-

obra qualificada e históricos econômico e de estabilidade política são muito mais importantes 

quando do cálculo dos riscos de um investimento em um país do que a existência ou não de 

um APPI entre os países receptor e de origem do investimento. Outros países da América 

Latina que já assinaram acordos de proteção de investimentos continuam a não recebê-los 

como o esperado. Dados os custos desses acordos para a soberania, a saúde das reservas 

cambiais e o tratamento justo a investidores nacionais, e os benefícios (remotos) de maiores 

investimentos estrangeiros, os APPIs revelam-se bastante contraproducentes à Nação. 

Ao que tudo indica, o Brasil assinou os APPIs em virtude de pressões internacionais 

(AZEVEDO, 2001). A concorrência entre os países pobres do globo para atrair investimentos 

fez, também, com que o País aderisse a APPIs com certa celeridade e sem levar em conta suas 

conseqüências jurídicas, econômicas e políticas.  
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A solução encontrada pelo Legislativo foi, então, adiar sua deliberação e sinalizar 

para sua efetiva rejeição. Restava ao Congresso, portanto, ou rejeição total ou, ainda, 

emendamento-condicionamento.  

Azevedo (2001), de forma diversa, sugere em seu estudo sobre o tema aprovação 

com reservas (inclusive para os acordos bilaterais) ou cláusulas interpretativas, sendo que uma 

simples rejeição poderia comprometer a tentativa do governo brasileiro de atrair capital 

estrangeiro. Ora, no entanto, como vimos em capítulo precedente desta monografia, reservas a 

acordos bilaterais não são possíveis (REZEK, 2000) e cláusulas interpretativas não seriam 

suficientes para sanar os crônicos problemas desses acordos. Além disso, simples rejeição não 

seria tão prejudicial assim à imagem do Brasil frente a investidores estrangeiros. 

O Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos Provenientes de Estados 

Não-Membros do Mercosul, por exemplo, causou diversas controvérsias nas comissões 

temáticas por onde tramitou, apesar de possuir o texto mais flexível e adequado à Constituição 

Federal dentro do grupo de APPIs (AZEVEDO, 2001). Nesse sentido, recebeu parecer pela 

Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados no qual o relator da 

matéria, deputado José Machado, sugere que: 

Em lugar dessa permissividade tão prejudicial, os governos dos países do Mercosul 
deveriam buscar formas mais soberanas de se buscar atrair os investimentos 
estrangeiros. 

No fim, o voto do relator foi pela aprovação, “ainda que a contragosto”. 

A mesma proposição (PDL n.º 301, de 1999) recebeu na Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT) ressalva (lê-se, na realidade, emenda-condicionamento, uma vez que tal 

ressalva não era prevista pelo texto do Protocolo) à cláusula “H” do acordo, ou seja, a não-

aplicação do dispositivo que tratava da solução de controvérsias entre um investidor de um 

terceiro Estado e um Estado-Parte receptor de investimento. Isso porque, no entendimento da 

Comissão, isso colocaria o País em posição de fragilidade diante de investidores estrangeiros, 

que poderiam escolher unilateralmente foro judicial internacional. No mesmo sentido, o 

parecer da CFT protesta contra a possibilidade de livre remessa de investimentos e rendas, em 

moeda livremente conversível, uma vez que: 

Por maiores que sejam as necessidades de financiamento externo e por maior que seja 
o otimismo com a absorção de investimentos diretos, não se pode prescindir de 
instrumentos de controle sobre as reservas cambiais. 
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A proposição recebeu também Declaração de Voto contrário ao mérito do acordo nos 

termos em que se encontrava. 

Daí, mais uma vez, a importância crucial do parlamento quanto à formulação da 

política externa brasileira se mostrou presente. Nesse tocante, o Legislativo serviu (e serve) 

como contrapeso e obstáculo à imposição de novos “acordos desiguais” ou que imponham 

custos altamente onerosos aos interesses do País. Nesse sentido, como ficou patente em outros 

casos de rejeição de fato, os APPI’s não chegaram a entrar em processo de votação no 

Plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, sem embargo, foi o Congresso Nacional o 

maior responsável pela sua retirada de tramitação, a partir de 2002. Isso porque a posição do 

Legislativo quanto aos APPI’s estava bastante clara, e a pressão sobre o Executivo quanto às 

suas rejeições se fazia cada vez mais forte. 

Dessa forma, todas os APPI’s foram retirados de tramitação do Congresso Nacional 

em razão de solicitação do Poder Executivo (inclusive o Protocolo sobre Promoção e Proteção 

de Investimentos Provenientes de Estados Não-Membros do Mercosul, retirado pela 

Mensagem 162, de 2004), na sua maioria pelo próprio governo Fernando Henrique Cardoso, 

que havia, anteriormente, assinado-os. Em grande medida, essas retiradas se deveram às 

pressões do Legislativo, como ficou evidente na justificativa emitida pelo Poder Executivo em 

suas Mensagens. Abaixo, transcrevemos trecho de uma delas, referente ao Acordo com a 

Suíça (Mensagem n.º 1.083, de 2002): 

Setores do Congresso Nacional passaram a ecoar fortemente as críticas formuladas 
àquele projeto e os APPI’s assinados pelo Brasil como [...] não merecedores de 
endosso político. Embora o Governo tenha oferecido argumentos para dirimir dúvidas 
e esclarecer questões levantadas pelo Congresso, é forçoso constatar que o acordo, 
por um lado, nunca encontrou o respaldo político necessário para a sua aprovação e, 
por outro, deixaram de refletir as tendências que hoje prevalecem no cenário 
internacional. [...] as razões que embasam a decisão do Executivo [...] são o próprio 
reconhecimento do sentimento prevalecente no Congresso Nacional. (grifos nossos) 

O Legislativo, nesse episódio, revelou que sua função em PEB vai muito além do 

mero carimbador. Ademais, esses casos demonstram que número reduzido de rejeições 

formais de tratados internacionais pelo Congresso não significa, necessariamente, fraqueza 

institucional do Legislativo. As rejeições são, no mais das vezes, de fato, ou seja, decorrem de 

pressões do Legislativo quando assinala inconformidade estrutural com tal tratado 

internacional. Assim, a interferência do Legislativo no processo formulador da PEB vai além 

do descrito na Constituição Federal e não é passível de uma simples análise superficial em 

que se mede o seu poder através da contabilidade de tratados internacionais rejeitados 
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formalmente pelo Congresso. O Poder Executivo, nesses casos, prefere solicitar a retirada dos 

tratados a o verem rejeitados in totum, como o fez com os APPI’s e o tratado da Base de 

Alcântara com os EUA. 

3.2.4. EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 45, DE 2004 

A Emenda Constitucional n.º 45, promulgada em dezembro de 2004, visava à 

reforma do Judiciário brasileiro. Apesar disso, essa Emenda modificou também duas questões 

relativas à política externa brasileira. 

A primeira diz respeito à previsão constitucional de submissão do Brasil à jurisdição 

do Tribunal Penal Internacional, conforme discutimos em item anterior deste capítulo. A 

segunda questão refere-se à possibilidade de elevação do grau de hierarquia de alguns tratados 

internacionais à condição de emendas à Constituição. Dessa forma, segundo o § 3º, 

adicionado ao art. 5º da CF pela Emenda n.º 45, tratados e convenções internacionais que 

digam respeito aos direitos humanos e que forem aprovadas em rito especial semelhante ao de 

qualquer proposta de emenda à Constituição serão equivalentes às emendas constitucionais. 

Em outras palavras, tratados internacionais sobre direitos humanos (e somente sobre 

essa matéria) que forem aprovados por três quintos dos membros de cada Casa do Congresso, 

em dois turnos de votação, incorporarão o texto da Constituição Federal. Sem embargo, esse é 

mais um importante passo em direção à internacionalização dos direitos humanos no Brasil. 

Caberá, portanto, ao Congresso Nacional decidir não somente pela aprovação do 

tratado sob análise, mas também sobre a sua elevação à condição de parte integrante da 

Constituição, impondo-lhe maior peso jurídico. Desse modo, o PDL que aprova o tratado 

internacional sobre direitos humanos, elaborado pela CREDN da Câmara dos Deputados, 

deverá ser aprovado observado o quorum e os dois turnos de votação estipulados pela Emenda 

n.º 45, semelhantes aos exigidos para PECs, caso seja desejada sua incorporação (formal ou 

material) ao texto da Constituição. Contudo, em princípio, não serão necessários a formação 

de comissão especial para analisar a proposição e o apoiamento de três quintos dos membros 

de cada Casa para sugerir qualquer modificação ao PDL, como ocorre com as PECs. Será, 

enfim, uma nova forma de modificar a nossa Carta Magna, a partir de um texto formulado em 

uma organização internacional e subscrito por plenipotenciário brasileiro em exercício 

naquela organização. Mesmo assim, na hipótese de o PDL não ser aprovado pelo rito especial, 

e sim pelo ordinário, ou seja, em turno único e pela maioria simples, o tratado deverá ser 

considerado aprovado pelo Legislativo, sem, contudo, incorporar o texto da Constituição. 
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O ineditismo desse dispositivo poderá causar algumas situações controvertidas em 

casos concretos. Por exemplo, na hipótese de tratado internacional aprovado pelo Congresso e 

incorporado à Constituição não ser ratificado pelo Executivo, a “Emenda Constitucional” 

ficaria, por fim, vetada por iniciativa do Executivo? Outro ponto: ocorre com freqüência que 

textos de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são demasiadamente 

longos. Nesses casos, o texto do tratado deverá fazer parte da íntegra do texto constitucional? 

Em caso negativo, haveria, pelo menos, menção do tratado internacional no texto consolidado 

da Constituição? Isso, por certo, tornaria a Constituição brasileira mais complexa e de difícil 

entendimento. Ademais, o capítulo referente à interpretação constitucional será 

constantemente desafiado a resolver conflitos entre os dispositivos de tratado internacional 

incorporado à Constituição e as cláusulas pétreas constantes de seu art. 5º. 

Há também outro problema levantado pelo texto da Emenda n.º 45. É que ela não 

abre a possibilidade, inicialmente, para que tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos já ratificados pelo Brasil antes da promulgação da Emenda Constitucional 

n.º 45 sejam elevados à condição de emenda constitucional. Dessa forma, tratados dos mais 

importantes para a estrutura jurídica de defesa dos direitos humanos como o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica) não poderiam ser contemplados com tal medida (COSTA, 

2005). Além disso, com freqüência o Brasil celebra tratados complementares e subsidiários 

àqueles, com o intuito de aprimorar e desenvolver os compromissos ali estabelecidos. Assim, 

caso fosse verdade que a Emenda 45 só possibilite a equivalência à condição de emenda 

constitucional a tratados “novos”, seria possível conferir hierarquia constitucional a 

documentos complementares e subsidiários, mas não a seus instrumentos principais. 

Embora haja a possibilidade de que essa tese possa ganhar grande número de adeptos 

dentro e fora do Congresso Nacional, acreditamos que o texto contido no § 3º do art. 5º da 

Constituição Federal possibilita sim a elevação à hierarquia constitucional a tratados já 

aprovados pelo Legislativo e ratificados pelo Executivo, mesmo antes da promulgação da dita 

Emenda Constitucional. Para tanto, basta que seja apresentado projeto de decreto legislativo 

com esse fim, e que esse seja aprovado, em dois turnos, por três quintos dos votos de cada 

Casa do Congresso. 

Afinal, o texto constitucional não menciona nada sobre a temporalidade desses 

tratados. A confusão gerada é causada pelo fato de que a Constituição fala sobre “os tratados 

[...] que forem aprovados, em cada Casa do Congresso [...]”. O estudioso da matéria menos 
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atento pode, então, chegar à conclusão de que tratados a serem aprovados pelo Congresso são 

somente aqueles em tramitação no Legislativo ou que, no futuro, entrarão em tramitação. 

Nesse sentido, tratados já aprovados pelo Congresso não poderiam ser submetidos novamente 

à sua deliberação. 

Ora, por certo não é isso o que preceitua o dispositivo sob análise. Cremos, de forma 

diversa, que os termos “tratados” e “convenções” internacionais utilizados em seu texto não 

fazem qualquer distinção entre aqueles que necessitam ainda de abono do Congresso e 

ratificação do Executivo daqueles que já foram (às vezes há décadas) ratificados pelo 

Executivo brasileiro.  

Dessa forma, tratado internacional sobre direitos humanos poderá ser objeto de 

“nova” deliberação pelo Congresso Nacional, mas dessa vez para averiguar a oportunidade de 

fazê-lo equivaler à emenda constitucional. Para isso, basta que qualquer congressista 

apresente projeto de decreto legislativo para esse fim, e que esse seja aprovado conforme o 

estabelecido no § 3º do art. 5º da Constituição Federal. 
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Conclusão 

 
 

O protagonismo dos parlamentos é uma tendência 
de democratização das grandes discussões 
internacionais (Deputada Maninha, em novembro 
de 2004. In: Agência Câmara). 

 

 

A democracia talvez seja o princípio mais valorizado pelo nosso sistema político. 

Embora isso seja verdade no plano teórico, muitos campos de formulação de políticas 

públicas parecem ser ainda não contemplados ou sub-contemplados por processos 

democráticos, com canais de participação popular, em que diversas opiniões têm a 

oportunidade de se expressar sobre o assunto em debate. Uma dessas áreas é a formulação da 

política externa do Brasil. 

De certo, seria praticamente inconcebível abrir o debate democrático sobre política 

externa sem considerar o papel primordial do Legislativo. Como ficou consubstanciado ao 

longo deste estudo, o Legislativo é a instituição que melhor representa os diversos grupos 

existentes na sociedade. Dessa forma, a política externa passaria da condição de assunto 

reservado a gabinetes para a de aproximação do debate público e, portanto, democrático. 

Afinal, em um sistema realmente democrático, as decisões que afetem a rotina dos cidadãos 

não devem ficar reservadas a tecnoburocratas. Ao contrário, devem ter participação ativa do 

maior número possível de seus representantes. Com isso, seu grau de legitimidade também 

aumenta. 

Além disso, graças à maior integração da economia nacional à economia 

internacional, à abertura econômica e às repercussões do cenário internacional no nacional, o 

eleitorado se vê mais interessado e preocupado com os rumos da política externa adotada pelo 

Brasil. Como se disse, maior interesse do eleitor, maior interesse parlamentar. Resulta disso a 

politização da política externa – participação institucionalizada de outros atores que não só o 

Executivo –, em que assuntos tratados antes como algo unicamente técnico, ganham 

coloração política e social. Daí que o Legislativo não vem buscando uma maior participação 

no debate sobre a formulação da PEB apenas como opção, mas também como necessidade 

eleitoral, de sobrevivência política para, afinal, satisfazer às novas exigências do eleitorado 

brasileiro. 
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Contudo, isso não significa, necessariamente, que o Legislativo se interesse por todos 

os temas presentes na agenda da política externa brasileira. Ele age ativamente, no mais das 

vezes, em assuntos problemáticos, em que há discordância dos pontos avençados. Nesses 

casos, a influência do Legislativo é sobremaneira maior. Assim, a sobreposição do Executivo 

em relação ao Legislativo não é garantida quando interessa ao Congresso alterar os rumos da 

PEB, como pudemos perceber no estudo de casos do último capítulo. 

Mas esse movimento de democratização da política externa brasileira pelo 

Legislativo não é tão recente assim. Desde o princípio do funcionamento dessa instituição no 

Brasil, o parlamento vem participando do debate sobre os rumos da PEB, como no caso das 

denúncias de prejuízos ao interesse nacional causados pelos “tratados desiguais” com a 

Inglaterra, no século XIX (CERVO, 2002). O que ocorre agora é apenas uma intensificação 

no interesse do parlamento pelos rumos da PEB, e busca por novos instrumentos 

institucionais de se fazer ouvir. Afinal, o processo de formação de um tratado internacional é 

ainda bastante incerto em alguns pontos, principalmente no que diz respeito às competências 

do Legislativo. De todo modo, ao Legislativo não cabe somente uma função de mero 

carimbador de tratados assinados pelo Executivo, em que opta simplesmente entre o sim e o 

não. 

Como vimos, o Legislativo possui papel na democratização da PEB não somente 

quando delibera sobre tratados internacionais. Há outras tantas alternativas de atuação 

parlamentar, utilizadas com certa eficácia, como audiências públicas, seminários, participação 

de parlamentares em grupos de debate internacionais e o próprio discurso, com função de 

pressão sobre as ações do Executivo. Contudo, a discussão sobre uma maior participação do 

Congresso Nacional no processo decisório em política externa passa necessariamente pela 

possibilidade ou não de o parlamento oferecer emendas a tratados internacionais. 

Procuramos demonstrar neste estudo que é possível, e bastante benéfico ao poder de 

barganha do País, a apresentação de emendas parlamentares a textos de tratados 

internacionais. A jurisprudência das comissões do Congresso Nacional e parte considerável da 

doutrina (nacional e estrangeira) vêm corroborando essa tese. Contudo, é importante frisar 

sobre os riscos, as possibilidades e as idiossincrasias desse instituto no processo de 

formulação de atos internacionais. Primeiramente, não se trata de tipo de emenda que 

comumente conhecemos no processo legislativo ordinária, ou seja, que é sugerida por um 

parlamentar (ou grupo de parlamentares) e que, se aprovada pelo colegiado, fará parte, 

finalmente, da proposição. É, de outra forma, específica, necessitando não só da aprovação 
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pelo colegiado legislativo, como também concordância do chefe do Executivo e, por fim, 

aquiescência do outro Estado signatário para, aí sim, fazer parte definitivamente do texto do 

ato internacional. É, em resumo, uma emenda-condicionamento, que deverá ser, 

obrigatoriamente, levada em conta pelo Executivo se quiser dar prosseguimento ao processo 

de feitura do ato internacional. Está, portanto, na interseção entre sugestão e obrigação. 

Sem embargo, emendar por parte do Legislativo representa riscos do não-acordo. 

Isso porque a outra parte signatária, ou mesmo o Executivo nacional, podem não concordar 

com os pontos alterados pelas emendas. Ademais, se se tratar de acordo internacional 

multilateral, na prática, a possibilidade de emendar se vê reduzida a zero, já que seria 

necessária uma renegociação com todas as partes signatárias, ou seja, o estabelecimento de 

um novo acordo para todos os países envolvidos. Cabe, então, ao Legislativo analisar caso a 

caso sobre a conveniência de sugerir emendas-condicionamentos a tratados em tramitação no 

Congresso Nacional. Enfim, esse instituto, apesar de ser possível, deve ser utilizado como 

último recurso à alternativa de rejeição total do acordo internacional. 

Por conseguinte, o instituto do emendamento parlamentar, dado que fortalece o papel 

do Legislativo no tocante à formulação da PEB, beneficia o poder de barganha do País no 

cenário internacional, que não tem mais no Executivo o único tomador de decisão. É verdade 

que essa experiência é bastante consagrada no parlamento norte-americano, paradigma de 

maior atuação do Legislativo em matéria de política externa, mas, nem por isso, o modelo 

mais indicado para o sistema brasileiro. O emendamento parlamentar, no caso brasileiro, deve 

ser encarado como forma de o Legislativo forçar o seu ponto ideal ex-post facto, já que não 

teve a oportunidade de fazê-lo ex-ante. 

Nesse sentido, melhor que emendar um texto de tratado após a sua negociação no 

plano internacional é garantir a participação do Legislativo antes mesmo da sua assinatura. 

Para isso, seria necessário modificar os instrumentos institucionais do treaty-making power 

para conferir ao Legislativo canais de participação ex-ante. Isso poderia ser feito, por 

exemplo, por meio da combinação de remessa de listagem de atos internacionais em fase de 

negociação com a possibilidade de solicitar depoimentos e audiências desses mesmos 

negociadores às comissões de relações exteriores da Câmara dos Deputados e do Senado, 

ainda durante o curso da negociação. Além disso, poderia ser estabelecida a eleição de um 

grupo de parlamentares para acompanharem o processo negociador de certos tratados no 

âmbito internacional. 
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Procuramos também neste estudo dirimir confusões ainda existentes em torno do uso 

de conceitos como “reserva” e “cláusula interpretativa”. Com freqüência é empregado o termo 

reserva para se referir a emenda-condicionamento. Cabe relembrar que reserva só é possível 

ser aposta a tratado multilateral, sendo necessária, ainda assim, sua previsão no texto do 

próprio tratado. 

Com efeito, a predominância do Poder Executivo em assuntos de política externa 

parece como algo inalterado, mesmo em uma perspectiva de longo prazo. Afinal, esse não é 

um aspecto exclusivo da área de políticas externas, mas, ao contrário, observado na grande 

maioria das políticas públicas na história republicana brasileira. Ainda assim, o Legislativo 

vem desafiando constantemente essa noção, buscando importar de outras áreas critérios 

democráticos na condução dos interesses públicos. 

Maior papel do Legislativo e ampliação do grau de democratização no processo 

decisório em políticas externas acarretam, provavelmente, em uma maior complexificação e 

demora em sua formulação. Apesar disso, seus benefícios ultrapassam sobremodo eventuais 

prejuízos. O papel do Legislativo na democratização da política externa é, por fim, essencial, 

como o foi em outros campos da política pública. 

Vimos também que existe, por certo, uma situação dialética quanto ao papel do 

Legislativo na formulação da PEB: quanto maior o poder do Legislativo e, por conseqüência, 

menor o do Executivo, maior o poder de barganha do país (e do Executivo, que o representa 

no plano internacional). Daí resulta que democratização da PEB via Legislativo tende a 

fortalecer a posição internacional do País. Não há o que se falar, portanto, em 

incompatibilidade entre democracia e política externa, mas sim o contrário. Além disso, 

eventuais prejuízos trazidos pelo método democrático de tomada de decisões à política 

exterior não seriam maiores que aqueles observados em outras políticas públicas de caráter 

estritamente doméstico. Esse movimento traria, enfim, maior credibilidade à própria política 

externa do Brasil, uma vez que seria baseada em um processo o mais democrático possível, 

dispensando à democracia um valor internacional e inconteste do Brasil. 

Nesse sentido, o modelo teórico do jogo de dois níveis satisfaz mais plenamente às 

necessidades de análise contemporânea do papel do Legislativo no processo decisório em 

relações internacionais. Afinal, o Legislativo, nesse caso, representa um ator central, e não 

apenas secundário como proposto pelo modelo burocrático-governamental. Aquele modelo, 

portanto, é o que melhor coaduna com a realidade e com as tendências do parlamento 

brasileiro, evidenciadas ao longo desta monografia. 
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De todo modo, não se buscou aqui criar antagonismos camuflados entre Itamaraty e 

Legislativo. Ao contrário, sugerimos a complementaridade dessas duas instituições com o fim 

de se criar uma política externa mais legítima e que reflita mais de perto os anseios sociais, 

sem deixar de se preocupar com os aspectos técnicos e de longo prazo. O que contestamos é 

apenas o esquema tradicional de formulação da política externa, que não é mais capaz de 

fazer frente aos complexos e difusos interesses da sociedade brasileira. A solução, então, seria 

mais democracia. 
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