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RESUMO

O trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre a atuação do
Congresso Nacional na celebração de tratados internacionais na legislatura 1999-
2002. A competência do Poder Legislativo resolver definitivamente sobre tratados
está prevista no art. 49, I da Constituição Federal. Essa prerrogativa, entretanto,
está sujeita a distintas interpretações. Por meio de pesquisa bibliográfica, fez-se a
apresentação das posições doutrinárias existentes e do processo de celebração
de tratados, com ênfase na atual Constituição e na tramitação da matéria no
Congresso. Baseado no Sistema de Informações Legislativas (SILEG) da Câmara
dos Deputados, fez-se um levantamento dos Projetos de Decreto Legislativo que
apreciam texto de tratados internacionais. A partir da análise da tramitação dos
projetos e de seus pareceres, foram identificadas as matérias que obtiveram
consenso para aprovação e as que foram objeto de intervenção do Legislativo
com a aposição de reservas, emendas e cláusulas interpretativas. Foram
realizadas também entrevistas com Parlamentares membros da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação (CCJR) da Câmara dos Deputados.
Procurou-se, dessa forma, identificar como o Legislativo está interpretando as
suas prerrogativas constitucionais quando manifesta-se na apreciação de tratados
internacionais.



SUMÁRIO

I –INTRODUÇÃO ..................................................................................................03

II - DESENVOLVIMENTO
1 Tratados internacionais – terminologia ....................................................07
2 Participação do Poder Legislativo na celebração de tratados .................09

2.1 A Constituição de 1988
2.1.1 Abrangência dos dispositivos constitucionais ..............09
2.1.2 Incorporação das normas constantes nos tratados ao

 direito interno ...............................................................11
3 A celebração de tratados internacionais

3.1 Convenções Internacionais sobre o Direito dos Tratados ..........12
3.2 Brasil - Processo básico de celebração .....................................15
3.3 Brasil – Acordos Executivos .......................................................16

4. A tramitação dos tratados internacionais no Congresso Nacional ..........17
5. Da possibilidade de o Congresso Nacional apresentar emendas

a tratados internacionais
5.1 Distinção entre emendas e reservas ..........................................18
5.2 Posições divergentes . ................................................................19

6. Estudo de casos – acompanhamento
6.1 Sessão legislativa 1999...............................................................21
6.2 Sessão legislativa 2000 ..............................................................26
6.3 Sessão legislativa 2001 ..............................................................28
6.4 Sessão legislativa 2002 ..............................................................29
6.5 Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara ...........................31
           6.5.1 Tramitação na Comissão de Relações Exteriores

           e de Defesa Nacional (CREDN) .................................33
6.5.2 Tramitação na Comissão de Ciência e Tecnologia,
            Comunicação e Informática.(CCTCI) ........................37
6.5.3 Tramitação na Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação (CCJR) ................................................38
6.6 Legislatura 1999-2002  ...............................................................40

7. Depoimentos de Parlamentares membros da CREDN e CCJR..............48

III – CONCLUSÕES ...............................................................................................51

IV -BIBLIOGRAFIA ................................................................................................55

V – ANEXOS
Anexo I Projetos de Decreto Legislativo 1999 –2002 .................................57
Anexo II: Entrevistas com Parlamentares .................................................106



3

I – INTRODUÇÃO

A participação do Congresso Nacional na celebração de tratados

internacionais é matéria constitucional. As formas de atuação, no entanto, estão

sujeitas a distintas interpretações. Há controvérsias entre os estudiosos do tema

tanto quanto à necessidade de aprovação pelo Congresso de todos os atos

multilaterais e bilaterais, como quanto à possibilidade de o Poder Legislativo

apresentar emendas aos tratados assinados pelo Poder Executivo. O objetivo

deste estudo, portanto, é verificar como tem sido a atuação do Congresso

Nacional quando se manifesta na apreciação de tratados internacionais.

Para tanto, fez-se um levantamento dos Projetos de Decreto Legislativo

(PDC) oriundos de Mensagens do Poder Executivo que submetem à consideração

do Congresso Nacional texto de tratados internacionais na legislatura 1999-2002.

Foram identificados os projetos aprovados integralmente, os que receberam

emendas e o estágio de tramitação dessas proposições no fim da sessão

legislativa de 2002. Foram analisados também os tipos de emendas apresentadas

e a tramitação desses projetos no Senado Federal. A partir desse levantamento,

foi possível detectar as matérias que obtiveram consenso para ser aprovadas e as

que não entraram na pauta de votação do Plenário em razão de divergências.

Esse período foi escolhido por tratar-se da mais recente legislatura.

 A aprovação de atos internacionais com emendas não é uma prática

comum no Congresso Nacional. No entanto, em 31 de outubro de 2001, a

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos

Deputados aprovou, com ressalvas e emendas, o texto do Acordo Brasil/EUA

sobre a Base de Alcântara.
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 Em 24 de abril de 2002, a Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara aprovou parecer do relator com

substitutivo a esse projeto, que retomou o texto original do Tratado, excluindo as

ressalvas e emendas propostas pela CREDN. Essa proposição está em

tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR) da

Câmara e será apreciada ainda pelo Plenário da Câmara antes de ir ao Senado.

Conforme já assinalado, a possibilidade de o Legislativo apresentar

emendas a tratados é um tema polêmico. Existem obras publicadas de

especialistas em Direito Internacional Público e estudos realizados no âmbito do

Congresso Nacional com posições controversas. Em razão da tramitação do

Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara, o assunto foi e continuará sendo

amplamente debatido. Logo, torna-se relevante a identificação das posições

doutrinárias existentes e o levantamento da atuação do Congresso Nacional

perante essa questão nas quatro sessões legislativas mais recentes. Dessa forma,

poderá ser observado como o Legislativo tem interpretado as suas prerrogativas

constitucionais no que se refere a esse aspecto da política externa brasileira.

A definição dos termos e a assinatura de tratados internacionais são

resultado, muitas vezes, de longas e trabalhosas negociações. Ao encaminhá-los

para apreciação do Congresso Nacional, o Poder Executivo deseja, via de regra

que os tratados sejam aprovados da forma como foram negociados1. Ou seja, não

há interesse do Executivo de que o Legislativo apresente reservas e emendas aos

tratados, uma vez que isso o obriga a renegociá-los.

Desde a promulgação da Constituição de 1988, registraram-se iniciativas no

sentido de regulamentar os aspectos do processo legislativo referentes aos atos

internacionais.

                                                
1 Já houve casos em que o Poder Executivo solicitou ao Congresso Nacional a aposição de reservas ou
cláusulas interpretativas. Entre 1946 e 1981, o Executivo solicitou a aposição de reservas em quatro tratados.
Na legislatura 1999-2002, o Executivo solicitou reserva a uma cláusula da Convenção para a Supressão de
Atos Ilícitos na Navegação Marítima (PDC 2410/2002) que se encontra em tramitação na Câmara.
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Em 1991, o Deputado Ulysses Guimarães, então Presidente da Comissão

de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, convocou a realização de uma

reunião conjunta, com Audiência Pública, das Comissões de Relações Exteriores

da Câmara e do Senado para apreciar esse tema. Um dos debatedores presentes,

Embaixador Paulo Nogueira Batista, elaborou, por solicitação do Deputado

Ulysses Guimarães, minuta de Resolução para regular a matéria.

Com base nesse documento, a Deputada Sandra Starling apresentou um

Projeto de Decreto Legislativo, PDC 184/95, que foi amplamente discutido, mas

não deliberado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional

(CREDN). Na legislatura posterior, o Deputado Pedro Valadares retomou a

iniciativa da Deputada, com o PDC 8/99, que, ao fim da legislatura 1999 – 2002,

foi arquivado, pois havia sido aprovado pela CREDN, mas ainda não apreciado

pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR)2.

Outra iniciativa de grande relevância, que será analisada no item 3.1 deste

trabalho, foi a aprovação pela CCJR, em 1994, do parecer favorável do Deputado

José Thomaz Nonô à Consulta nº 7, de 1993, da Presidência da Câmara sobre a

possibilidade de o Congresso referendar parcialmente tratados internacionais.

Merece registro, igualmente, a apresentação, na legislatura 1999-2002, de

nove Propostas de Emenda à Constituição (PECs) para regulamentar a

apreciação de tratados e a escolha de negociadores desses atos. No Senado, as

PECs de autoria dos Senadores Osmar Dias, Emília Fernandes e Roberto

Requião não foram deliberadas pelo Plenário. Na Câmara, as proposições, de

iniciativa dos Deputados Aldir Cabral, José Dirceu, Aloizio Mercadante (duas),

Neiva Moreira e Maria Lucia também não foram apreciadas pelo Plenário. Todas

essas proposições foram arquivadas no fim da legislatura.

                                                
2 Conforme dispõe o caput do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, finda a legislatura,
arquivar-se-ão todas as proposições que ainda se encontram em tramitação. Há exceções, mas essa proposição
não se enquadra em nenhuma delas.
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Referencial Metodológico:

Para se observar a atuação do Poder Legislativo na apreciação de atos

internacionais, entre 1999 e 2002, fez-se uma identificação das Mensagens

oriundas do Poder Executivo sobre aprovação de tratados que já haviam tramitado

pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos

Deputados no período, ou seja, que já haviam se transformado em Projetos de

Decreto Legislativo (PDC). Esse levantamento foi feito baseado no Sistema de

Informações Legislativas (SILEG) da Câmara dos Deputados. Para que se

pudesse identificar o universo dessas proposições em tramitação, utilizou-se,

conforme orientação do Serviço de Sinopse Legislativa dessa Casa, as palavras-

chave ACORDO ou ATO INTERNACIONAL.

Contabilizou-se, no período, um total de 137 PDCs, sendo que, desse total,

70 já haviam se transformado em norma jurídica no fim de 2002.

Referencial teórico:

O trabalho baseou-se nas obras de Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros,

Consultor Jurídico do Itamaraty, e José Francisco Rezek, Ministro da Corte

Internacional de Justiça da Haia. Os Estudos realizados no âmbito do Congresso

Nacional pelos Consultores Legislativos Débora Bithiah de Azevedo, Vicente

Marcos Fontanive, e Elir Cananéa Silva e pela Assessoria Jurídica da Secretaria

Geral da Mesa da Câmara serviram, igualmente, de base para a elaboração do

trabalho. Uma publicação da Câmara dos Deputados de autoria do ex-Parlamentar

Regis Fernandes de Oliveira e do Assessor José Rodrigues Ferreira também foi

utilizada. Foram fontes de consulta o Manual de Procedimentos sobre Atos

Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, os Regimentos Internos da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal e os pareceres às proposições.
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II – DESENVOLVIMENTO

1. Tratados internacionais – terminologia

São muitos os termos utilizados para fazer referência a um compromisso

internacional. José Francisco Rezek assinala que “A análise da experiência

convencional brasileira ilustra, quase que à exaustão, as variantes terminológicas

de tratado concebíveis em português:  acordo, ajuste, arranjo, ata, ato, carta,

código, compromisso, constituição, contrato, convenção convênio, declaração,

estatuto, memorando, pacto, protocolo e regulamento. Esses termos são de uso

livre e aleatório, não obstante certas preferências denunciadas pela análise

estatística...”3

Em seu livro O Poder Legislativo e os Tratados Internacionais, Antônio

Cachapuz de Medeiros4 faz uma análise dos 693 atos internacionais submetidos

ao Congresso Nacional de 1946 a 1981, apresentando inclusive as distintas

terminologias utilizadas. Apesar da aleatoriedade, por meio da análise estatística

alguns critérios puderam ser observados na escolha dos nomes. Aparentemente,

tratado ou convenção  foram utilizados para atos diplomáticos de maior

importância. As convenções geralmente dispõem sobre regras de aplicação geral.

Acordos e convênios  são os mais numerosos e freqüentes e predominantemente

bilaterais. Normalmente os convênios são atos internacionais de curta existência,

versando, não raro, sobre os mesmos temas dos acordos.

                                                
3 REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2000.
p.16.
4 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder Legislativo e os Tratados Internacionais. Porto Alegre,
RS: Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e L e PM ed., 1983. p.130
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O Manual de Procedimentos para a elaboração de atos internacionais do

Ministério das Relações Exteriores5 enfatiza que as diferentes denominações têm

evoluído historicamente. Atualmente, na prática diplomática brasileira, já é

possível estabelecer certa diferenciação decorrente do conteúdo do ato, e não de

sua forma. Segundo o Manual, Tratado  é utilizado para atos bilaterais ou

multilaterais aos quais se deseja atribuir especial relevância política. Convenção

tem sido consagrada, pela prática mais moderna do Direito Internacional, aos atos

de caráter multilateral, oriundos de conferências internacionais e versando sobre

assuntos de interesse geral. Acordos, Convênios e Ajuste  são designações que

não têm nítida diferença entre si e são usadas indistintamente para assuntos de

importância reduzida. Ajuste, Convênio ou Acordo Complementar é o ato que

dá execução a outro, anterior, devidamente aprovado. Memorando de

Entendimento  tem sido usado para atos de forma bastante simplificada,

destinados a registrar princípios gerais que orientarão as relações entre as Partes.

Protocolo  aparece designando acordos menos formais que os tratados, ou

acordos complementares de um tratado ou convenção, ou acordos interpretativos

de ato anterior.

Segundo Cachapuz de Medeiros, as diferenças de terminologia e a maior

ou menor solenidade que preside a conclusão de um tratado não afetam a

natureza jurídica e a força obrigatória do compromisso das partes.

No presente trabalho será utilizado o termo tratado internacional para a

designação de qualquer tipo de ato internacional, uma vez que a Convenção de

Viena sobre o Direito dos Tratados escolheu esse termo como o mais adequado

para abarcar todos os acordos internacionais, inclusive os acordos em forma

simplificada.

                                                
5 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. ATOS INTERNACIONAIS. PRÁTICA DIPLOMÁTICA
BRASILEIRA – MANUAL DE PROCEDIMENTOS. Brasília: Departamento Consular e Jurídico / Divisão de
Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, 1984.  p.4 e 5
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2. Participação do Poder Legislativo na celebração de tratados

Até meados do século XVIII, a conclusão de atos internacionais era de

exclusiva responsabilidade dos monarcas. Acreditava-se que uma nação não

poderia deixar transparecer divergências nessa área. Ademais, era costume à

época firmar alianças e acordos secretos. Com a democratização dos sistemas

políticos, inaugurada pela independência dos EUA e a adoção da Constituição em

1787, e pela Revolução Francesa de 1789, a condução das relações

internacionais passou a depender dos processos constitucionais e políticos

internos dos Estados6.

No Brasil, no período da Regência Permanente (1831-1840), os

legisladores exigiram a aprovação parlamentar para os compromissos externos.

Durante o Segundo Reinado essa exigência foi abrandada, mas, com a

implantação da República, o Poder Legislativo retomou essa prerrogativa. Todas

as Constituições brasileiras do período republicano contêm dispositivos que

submetem ao Congresso Nacional a aprovação dos tratados internacionais. Essa

regra não foi copiada de nenhuma Constituição estrangeira, é fruto da própria

experiência política nacional.

2.1 A Constituição de 1988

2.1.1 Abrangência dos dispositivos constitucionais

Dois dispositivos da Constituição de 1988 tratam da competência dos

poderes do Estado brasileiro para a celebração de tratados internacionais:

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

                                                
6 MEDEIROS, Antônio Cachapuz de, O PoderLegislativo e os Tratados Internacionais...Op.cit., p.27
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I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais

que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

Art. 84 Compete privativamente ao Presidente da República

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

VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a

referendo do Congresso Nacional;”

Esses dispositivos constitucionais propiciaram duas formas distintas de

interpretar a competência para celebrar tratados. Uma corrente de doutrinadores

acredita na compulsoriedade absoluta da deliberação do Poder Legislativo para

todos os tratados internacionais. Outra corrente se pronuncia pela admissibilidade

da celebração de certos tratados sem aprovação do Congresso

Para os autores da primeira vertente doutrinária, a redação do artigo 49,I,

não implica em excluir a necessidade de aprovação pelo Congresso de atos

internacionais que não acarretem ônus para o País, uma vez que o art. 84, VIII é

muito claro ao prever a celebração sujeita “a referendo do Congresso Nacional”

Os constituintes, certamente, visavam limitar a liberdade do Poder Executivo para

concluir acordos na área financeira internacional, sem audiência do Congresso,

como vinha sendo feito.

 Para Antônio Cachapuz de Medeiros, “Como surgiram dúvidas sobre a

regularidade de acordos e compromissos firmados em anos anteriores pelo

Governo (acordos com o FMI, BID, Clube de Paris), tanto que no artigo 26 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias ficou determinado o exame dos atos

e fatos geradores do endividamento externo brasileiro, o legislador constituinte de

1988 decidiu armar o Congresso de poderes para examiná-los e resolver

definitivamente sobre eles”7

                                                
7 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder de Celebrar Tratados. Competência dos Poderes
Constituídos para a Celebração de Tratados, à luz do Direito Internacional, do Direito  Comparado e do
Direto Constitucional Brasileiro. Porto Alegre, RS: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995. p.385
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A segunda vertente de doutrinadores acredita que acordos para

implementação de outros mais gerais, já aprovados pelo Congresso, os chamados

acordos executivos, podem ser celebrados em forma simplificada, sem a

aprovação do Legislativo.

Com referência à aparente contradição entre os dois dispositivos da

Constituição, o ex-consultor jurídico do Itamaraty, Vicente Marotta Rangel,

argumenta que, por razões hermenêuticas, históricas e propriamente

constitucionais, deve-se concluir que os “tratados, convenções e atos

internacionais” precisam ser submetidos ao Congresso Nacional, dando-se,

porém, especial ênfase à submissão dos “tratados, acordos ou atos internacionais

que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional” No

seu entender, no entanto, nem todos os tratados devem ser submetidos ao

Congresso, por vezes alguns tratados remanescem na esfera do Poder

Executivo.8

2.1.2 Incorporação das normas constantes nos tratados ao direito interno

As normas dos tratados internacionais promulgados se incorporam à ordem

jurídica interna, nivelando-se hierarquicamente às leis federais. Não há dúvida, na

doutrina, que essas regras modificam leis anteriores que lhes sejam contrárias.

Para alguns doutrinadores, prevalecem inclusive sobre leis posteriores

antagônicas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso

extraordinário 80.004, em 1977, decidiu que “ante a realidade do conflito entre

tratado e lei posterior, esta, porque expressão última da vontade do legislador

republicano, deve ter sua prevalência garantida pela Justiça – sem embargo das

conseqüências do descumprimento do tratado, no plano internacional”9

                                                
8 Ibid., p.389 a 391. O autor baseou-se na seguinte obra: RANGEL, Vicente Marotta. Acordo celebrado com o
Governo Venezuelano sobre Circulação de Turistas. Necessidade ou não de ser esse Acordo submetido ao
Congresso Nacional. Interpretação do inciso I do artigo 49 da Constituição. Parecer CJ/004 do Consultor
Jurídico do Ministério das Relações Exteriores, de 21 de agosto de 1990.7p.
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Com relação ao controle de constitucionalidade, José Francisco Rezek

afirma que “embora sem emprego de linguagem direta, a Constituição brasileira

deixa claro que os tratados se encontram aqui sujeitos ao controle de

constitucionalidade, a exemplo dos demais componentes infraconstitucionais do

ordenamento jurídico”10 Conforme assinalam Regis Fernandes de Oliveira e José

Rodrigues Ferreira, o primeiro momento em que é examinada a

constitucionalidade do tratado é quando o projeto é submetido à Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados.11

3 A celebração de tratados internacionais

3.1 Convenções Internacionais sobre o Direito dos Tratados

Em 1928, em Havana, por ocasião da Sexta Conferências Internacional

Americana, celebrou-se a “Convenção sobre Tratados”, primeira tentativa, no

âmbito regional, de codificar essa matéria.  Até hoje vigente, a Convenção foi

ratificada por oito países: Brasil, Equador, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá,

Peru e República Dominicana.

Em 22 de maio de 1969, na Conferência Internacional em Viena convocada

pelas Nações Unidas para análise do Projeto da Convenção, foi assinada a

“Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados”.  Esse projeto foi elaborado

pela Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, que iniciou os seus

primeiros estudos em 1949.

Conforme afirma Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros “vigente desde 27

de janeiro de 1980, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados obriga,

                                                                                                                                                    
9 REZEK, José Francisco. Op. cit., p.99
10 Ibid., p.97.
11 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. e FERREIRA, José Rodrigues. Processo Legislativo – Uma Contribuição
ao Debate – Brasília:Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1996.
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stricto sensu, apenas os Estados que a tenham ratificado ou comunicado a sua

adesão à mesma. Porém, devido à importância que possui, a Convenção

ultrapassa o limite de obrigatoriedade restrita aplicável aos Estados partes, para

influir, lato sensu, sobre todos os tratados celebrados após a sua entrada em

vigor.”12

Apesar de não ter ainda ratificado esse tratado multilateral, o Brasil pauta o

seu procedimento na negociação de atos internacionais no texto da Convenção,

conforme depreende-se do Manual de Procedimentos para a Elaboração de Atos

Internacionais do Ministério das Relações Exteriores13.

A Convenção de Viena diz respeito a tratados firmados entre Estados

soberanos. Outra Convenção, celebrada também em Viena, em 1986, dispõe

sobre tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre

Organizações Internacionais.

A apreciação do  Projeto de Decreto Legislativo sobre a Convenção de

Viena deu início a uma das mais significativas discussões realizadas na Câmara

dos Deputados sobre o alcance das prerrogativas constitucionais do Legislativo

sobre a celebração de tratados internacionais.

O Projeto de Decreto Legislativo (PDC) sobre a Convenção de Viena foi

aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)

da Câmara com reservas aos artigos 25 e 66. A Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação (CCJR) da Câmara aprovou o PDC com as reservas

propostas pela CREDN.

Na discussão em Plenário, o Deputado Maurílio Ferreira Lima apresentou

uma emenda suprimindo as reservas. Na justificativa, o Deputado alegou que o

                                                
12 MEDEIROS, Antônio Carlos Cachapuz de. O Poder de Celebrar Tratados... Op. cit., p.242.
13 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. ATOS INTERNACIONAIS.PRÁTICA DIPLOMÁTICA
BRASILEIRA – MANUAL DE PROCEDIMENTOS. Op.cit.
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objetivo da emenda era provocar a discussão na CCJR sobre a possibilidade de o

Congresso Nacional aprovar parcialmente tratados internacionais. A discussão

dessa matéria originou a Consulta nº 7, de 1993, da Presidência da Câmara à

CCJR, solicitando pronunciamento desta “sobre a possibilidade de o Congresso

Nacional, na sua competência de referendar tratados internacionais celebrados

pelo Presidente da República, fazê-lo parcialmente”

Em 31 de agosto de 1994, a CCJR aprovou por unanimidade o parecer do

Deputado José Thomaz Nonô à Consulta que, em sua conclusão, afirmava  “...sob

nossa ótica e com base nos fundamentos jurídicos e nos antecedentes legislativos

mencionados, julgamos que o Congresso Nacional, no exercício de seu ‘poder-

dever’, expresso no art. 49, inciso I, da Constituição Federal, poderá aprovar,

ainda que parcialmente, tratado, acordo, convenção ou qualquer outro

compromisso internacional, sobre o qual deva se pronunciar”.

Desde então, o parecer do Deputado Nonô tem sido citado com freqüência

em manifestações de outros Parlamentares sobre esse tema.

Em depoimento transcrito no Anexo II deste trabalho, o Deputado José

Thomaz Nonô relata a polêmica criada à época em torno dessa proposição:

“Esse foi um tema sempre recorrente porque o Ministério das Relações

Exteriores, a União, o Executivo defendia a intangibilidade desses atos. Esses

atos só poderiam ser acolhidos, ou rejeitados, na sua totalidade. Argumentava-se,

à época, e isso na época era quase um consenso, que alterações nesses atos

internacionais implicariam, evidentemente, na oitiva da outra Parte contratante,

que isso ia gerar problemas, que outros paises dão um tratamento distinto a essa

matéria, etc., etc.

Então vivíamos aqui a força da inércia, que é uma força muito grande nesta

Casa. Está assim, deixa assim. Eu parti da idéia de que quem pode mais, pode
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menos. É um princípio geral do direito. Se você tem poderes de rejeitar in totum

um ato internacional, um convênio, um acordo celebrado, porque não há

titularidade do Congresso Nacional, legítimo representante do povo brasileiro, de

emendar, de modificar, de aperfeiçoar naquilo que julgar conveniente? À época

isso gerou uma celeuma intensa e o governo se mobilizou fortemente no sentido

contrário a essa proposição, porque isso altera o “status quo”, e o governo,

qualquer que seja o governo, é conservador, o Itamaraty é uma Casa

conservadora por excelência.”

3.2 Brasil – Processo básico de celebração

No Brasil, são utilizados, basicamente, dois processos para a celebração de

tratados internacionais: o solene e completo e o simples e abreviado14. O

primeiro processo, solene e completo,  pode ocorrer de duas formas:

a) quando o texto é negociado entre as Partes, são as seguintes as etapas

percorridas:

. negociação e assinatura do texto pelo Executivo

. envio da mensagem submetendo o texto ao Congresso Nacional

. aprovação parlamentar

. ratificação

. promulgação

b) quando o Executivo solicita autorização ao Congresso para aderir a um tratado,

são as seguintes as etapas:

. mensagem ao Congresso

. autorização parlamentar

. adesão

. promulgação

                                                
14 MEDEIROS, Antônio Carlos Cachapuz de. O Poder de Celebrar Tratados...Op. cit. p. 457.



16

O segundo processo, o simples e abreviado é o utilizado nos acordos

executivos, também chamados acordos em forma simplificada:

. negociação

. assinatura ou troca de notas diplomáticas

. publicação

O Ministério das Relações Exteriores é o órgão do Poder Executivo

encarregado de negociar os tratados internacionais. No Congresso Nacional, o

tratado será apreciado pelas duas Casas e só será aprovado se obtiver maioria no

Plenário da Câmara e do Senado respectivamente. Caso não obtenha aprovação,

o Executivo não poderá ratificá-lo. No caso de tratados bilaterais, se forem

aprovados com emendas ou reservas, deverão ser renegociados. Após a

aprovação pelo Legislativo, a ratificação e a promulgação são de competência do

Executivo, que decide sozinho sobre a conveniência desses atos.

3.3 Brasil – Acordos Executivos

Os acordos executivos, também chamados acordos em forma simplificada,

são aqueles celebrados pelo Poder Executivo que entram em vigor sem a

aprovação do Poder Legislativo. Apesar de condenada por alguns doutrinadores,

essa prática é muito comum no Brasil. Na maioria das vezes são atos bilaterais, e

a sua forma mais comum é a troca de notas diplomáticas.

Conforme assinala Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros, “além do

argumento da necessidade de apressar a vigência de certos atos internacionais,

são dadas várias explicações para a prática dos acordos em forma simplificada,

tais como, entre outras, a de versarem, às vezes, assuntos de mera rotina ou

natureza puramente administrativa, de serem atos complementares de tratados

aprovados pelas Câmaras, de serem decorrentes de leis que autorizaram o

Executivo a conceder certos favores a países ou cidadãos estrangeiros ou a
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contrair obrigações internacionais, e, até mesmo, de serem simples bases em que

serão negociados futuros tratados, os quais passarão pelo crivo do Legislativo”15

4. A tramitação dos tratados internacionais no Congresso Nacional

Os tratados internacionais são encaminhados ao Congresso Nacional

acompanhados de Mensagem do Poder Executivo e de Exposição de Motivos,

com as razões que levaram à assinatura do ato, elaborada pelo Ministro das

Relações Exteriores e/ou outros Ministros de Estado, dependendo da matéria.

A tramitação inicia-se na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa

Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados que, após apreciar o seu mérito,

elabora o projeto de decreto legislativo. A partir desse momento, a proposição

passa a tramitar em regime de urgência16, sendo apreciada simultaneamente

pelas Comissões constantes no despacho da Mesa Diretora17. Além das

Comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito, a proposição será

distribuída à Comissão de Finanças e Tributação (CFT), quando a matéria

envolver aspecto financeiro ou orçamentário públicos para o exame da

compatibilidade e adequação orçamentária. Será também encaminhada à

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR) para o exame

obrigatório dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade,

regimentalidade e de técnica legislativa e, quando for o caso, para o exame do

mérito.

Após apreciação nas Comissões, a matéria irá ao Plenário para um único

turno de discussão e votação. Se forem apresentadas emendas no Plenário,

essas serão distribuídas às respectivas Comissões, que tem o prazo de uma

                                                
15 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de, O Poder Legislativo e os Tratados Internacionais...Op. cit.,
p.137
16 Art.151, I, j do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
17 Art. 139, IV do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
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sessão para emitir os pareceres. Os pareceres poderão também ser feitos

oralmente, diretamente em Plenário, por delegação dos respectivos colegiados

técnicos, sempre que possível pelos mesmos Relatores da proposição principal

junto às Comissões que opinaram sobre a matéria18.

Após a deliberação na Câmara, o projeto de decreto legislativo é enviado

ao Senado Federal, onde será apreciado pela Comissão de Relações Exteriores e

Defesa Nacional e pelo Plenário. O Presidente do Senado, após ouvidas as

lideranças, poderá conferir à Comissão competência para apreciar

terminativamente19 os tratados ou acordos internacionais20. Essa prática,

entretanto, não é comum. Todos os tratados internacionais da legislatura 1999-

2002 foram apreciados pelo Plenário do Senado.

Tendo sido aprovado ou rejeitado nos termos da deliberação da Câmara, o

projeto é transformado em Decreto Legislativo e promulgado pelo Presidente do

Senado Federal. Se forem apresentadas emendas ou se a deliberação do Senado

não corresponder à da Câmara, o projeto retorna a essa Casa para a deliberação

definitiva. Mesmo quando a última palavra tiver sido dada pela Câmara, o Decreto

Legislativo será promulgado pelo Presidente do Senado 21

5. Da possibilidade de o Congresso Nacional apresentar emendas a tratados

internacionais.

5.1 Distinção entre emendas e reservas aos tratados internacionais.

Vicente Marotta Rangel, na qualidade de Consultor Jurídico do Itamaraty e

já sob a égide da Constituição de 1988, destacou a importância de diferenciar

                                                
18 Art. 121, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
19 A expressão “apreciar terminativamente” no Senado equivale a ”apreciar conclusivamente” na Câmara.
20 Art.. 91, § 1º do Regimento Interno do Senado Federal.
21 Art. 48, XXVIII, do Regimento Interno do Senado Federal.
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emendas de reservas a tratados internacionais. As emendas pretendem a revisão

ou reforma de determinadas cláusulas e as reservas visam suspender-lhes a

aplicação. Para o jurista, as emendas apresentadas pelo Congresso Nacional,

inseridas no Decreto Legislativo, não são emendas ao tratado internacional e sim

propostas de emenda ao tratado encaminhadas ao Poder Executivo.22

Conforme já assinalado, a aprovação de tratados internacionais pelo Poder

Legislativo com ressalvas e emendas implica na renegociação do texto antes de

sua promulgação. Se essa renegociação não ocorrer, o tratado não poderá ser

promulgado e introduzido na ordem jurídica interna.

5.2 Posições divergentes

Entre os doutrinadores, há divergência quanto à possibilidade de o

Congresso Nacional apresentar emendas aos tratados. Aureliano Leal,

Themístocles Cavalcanti, Wilson Accioli de Vasconcellos e Haroldo Valladão

reconhecem a possibilidade de emendamento. João Barbalho e Clóvis Beviláqua

acreditam somente na possibilidade de aprovação ou rejeição de tais atos in

totum. Há ainda aqueles que buscam posições intermediárias ou conciliatórias,

como Carlos Maximiliano e Pinto Ferreira, que entendem possa o Poder

Legislativo apresentar sugestões ao Poder Executivo, ou como Pontes de Miranda

e Celso D. Albuquerque Mello, que não admitem a possibilidade de emendas, mas

concordam com a formulação de reservas por parte do Congresso23.

No âmbito do Congresso Nacional, já foram realizados alguns trabalhos que

analisam essa questão. Os consultores legislativos da Câmara dos Deputados Elir

Cananéa Silva, Débora Bithiah de Azevedo e Vicente Marcos Fontanive, bem

                                                
22 MEDEIROS, Antônio Carlos Cachapuz de. O Poder de Celebrar Tratados... Op. cit., p.442. O autor
baseou-se na seguinte obra: RANGEL, Vicente Marotta. Emenda dos Tratados Internacionais. Parecer
cj/029do Consultor Jurídico do Ministério das Relações Exteriores, de 24 de setembro de 1991. 12p.
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como o ex-parlamentar Régis F. Oliveira em conjunto com o assessor José R.

Ferreira elaboraram estudos que advogam a tese da possibilidade de

emendamento.

Dentre outros argumentos, todos fazem referência ao jurista Haroldo

Valladão, cuja tese representa muito bem o posicionamento dos que defendem tal

idéia. Na qualidade de Consultor Jurídico do Itamaraty, Haroldo Valladão elaborou,

em 1961, parecer sobre a possiblidade de o Congresso Nacional apresentar

emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Brasil e a República da

Tchecoslováquia, em resposta à consulta do Ministério “se seria lícito o Executivo

considerar como aprovado o referido Acordo de Comércio, desconsiderando-se as

emendas oferecidas”. Para Haroldo Valladão, o Congresso Nacional pode tomar

três atitudes: aprovação total, rejeição total ou aprovação com emendas. “Se ao

Congresso compete, assim, deliberar, decidir, sobre aqueles atos internacionais,

não há como limitar sua deliberação, restringir sua decisão a pontos extremos,

aprovação total ou rejeição total, pois a aprovação com emendas, é, claramente,

também, uma forma de resolver, decidir, deliberar”24.

Apesar de tal parecer ter sido elaborado sob a égide da Constituição de

1946, suas considerações continuam válidas perante o atual texto constitucional,

segundo o entendimento de vários autores.

Há que se ressalvar, entretanto, a interpretação da Assessoria Jurídica da

Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados que, em estudo intitulado

Possibilidade de se apresentar emendas a projeto de decreto legislativo que

aprova texto de acordo internacional , documento nº 038/028, s/d, afirma ser

absolutamente impossível o emendamento, cabendo ao Congresso apenas a

aposição de reservas.

                                                                                                                                                    
23 FONTANIVE, Vicente Marcos. Competências do Congresso Nacional na Apreciação de Atos
Internacionais. Diretoria Legislativa, ASLEG, Estudo Técnico Específico, 20.02.97
24 In MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de, Poder Legislativo e os Tratados Internacionais...Op.
cit.,p.154 e 155
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No entanto, o parecer do Dep. José Thomaz Nonô à Consulta nº 7, de

1993, aprovado pela CCJR, tornou-se a principal referência da posição da Câmara

sobre essa matéria.

6. Estudo de casos – acompanhamento

Para que se possa acompanhar a atuação do Congresso Nacional na

celebração de tratados internacionais, entre 1999 e 2002, fez-se uma identificação

dos Projetos de Decretos Legislativos (PDCs) oriundos de Mensagens de autoria

do Poder Executivo que submetem à consideração do Congresso Nacional textos

de tratados internacionais. Esse levantamento foi feito baseado no Sistema de

Informações Legislativas (SILEG) da Câmara dos Deputados. Foram analisadas

as Mensagens que já haviam tramitado pela Comissão de Relações Exteriores e

de Defesa Nacional nesse período, ou seja, que já haviam se transformadas em

PDCs. Contabilizou-se, entre os anos de 1999 a 2002, um total de 137 PDCs

sobre essa matéria, que estão relacionados nas tabelas do Anexo I.

6.1 Sessão legislativa 1999

Em 1999, foram transformadas em PDCs, na Câmara dos Deputados, 24

Mensagens de autoria do Poder Executivo sobre tratados internacionais. No fim da

legislatura 1999-2002, 16 desses PDCs já haviam se transformado em Decretos

Legislativos, um encontrava-se em tramitação no Senado Federal e sete estavam

tramitando na Câmara. Doze projetos receberam emendas nas Comissões ou no

Plenário da Câmara e um deles recebeu emenda também no Senado Federal.
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Reservas, Emendas e Cláusulas Interpretativas - PDCs datados de 1999

Emendas

técnica

legislativa

Reservas Emendas

Mérito

Reservas e

cláusulas

interpretativ

as

Reservas,

cláus.

interpretativas

e emendas

mérito

PDC 243/99 PDC

189/99

PDC

108/99

PDC

301/99

PDC 240/99

PDC 314/99 PDC

278/99

PDC

384/99

PDC 344/99 PDC

779/99

PDC 366/99

PDC 383/99

Dos projetos emendados, cinco receberam emendas de técnica legislativa

(PDCs nº 243/99, 314/99, 344/99, 366/99 e 383/99), referindo-se a pequenas

mudanças na redação da cláusula que dispõe sobre a apreciação pelo Congresso

Nacional de quaisquer atos de revisão do Acordo.

Os outros sete projetos foram emendados da seguinte forma: dois

receberam reservas, três receberam emendas de mérito, um recebeu reservas e

cláusulas interpretativas e um recebeu reservas, emendas de mérito e cláusulas

interpretativas.

Dos que receberam reservas, o projeto sobre o Acordo relativo à Parte XI

da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (PDC 278/99)

encontrava-se ainda em apreciação no fim da legislatura. Esse PDC recebeu uma

emenda no Plenário da Câmara que propõe ressalva à seção 5 do tratado, a qual
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desobriga os países desenvolvidos a repassarem tecnologia para a exploração do

fundo marinho aos países em desenvolvimento. Essa reserva foi aprovada pela

CREDN, CDCMAM (Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias), pela CCJR e foi rejeitada pela CME (Comissão de Minas e Energia). A

proposição encontra-se pronta para entrar na pauta de votação do Plenário da

Câmara desde março de 2002.

O outro projeto com reserva é a Convenção Interamericana contra a

Corrupção (PDC 189/99). Essa proposição recebeu, na Câmara dos Deputados,

reserva à alínea c do art. XI do Tratado. Considerou-se que essa alínea

estabelece uma tipificação penal aquém do que prescreve o Código Penal

brasileiro. No Senado, o projeto recebeu um substitutivo que retirou a reserva ao

Tratado. De volta à Câmara, o Plenário rejeitou o substitutivo do Senado. O

Decreto Legislativo referente a essa proposição (Decr. Leg. 152/02) foi

promulgado com a reserva aposta pela Câmara.

Dos três PDCs que receberam emendas de mérito, dois estavam em

apreciação no fim da legislatura: o que aprova o Protocolo Adicional ao Acordo de

Cooperação Consular Brasil/Portugal (PDC nº 384/99) e o que aprova as

Modificações aos Convênios Constitutivos da Corporação Financeira Internacional

– CIF e do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD

(PDC 779/99). A outra proposição, que aprova a participação do Brasil no Fundo

de Meio Ambiente Global (PDC 108/99) foi transformada em norma jurídica (Decr.

Leg. 266/00) com a emenda aposta pela Câmara.

O projeto sobre o Protocolo Adicional ao Acordo Consular Brasil/Portugal

(PDC 384/99) recebeu uma emenda aditiva no Plenário da Câmara que foi

rejeitada na CREDN com o argumento que a emenda pretende estabelecer algo já

definido na matéria: propõe prazo de 6 meses após a data da notificação para a

produção dos efeitos da denúncia ao tratado, mas o texto do Protocolo já prevê o

prazo de 180 dias. A emenda ainda não foi apreciada pela CCJR.
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A proposição que altera os Convênios Constitutivos da Corporação

Financeira (CIF) e do Banco Internacional para a Reconstrução e o

Desenvolvimento (BIRD) (PDC 779/99) recebeu duas emendas da mesma

natureza no Plenário da Câmara. Ambas visam modificar a redação do PDC,

especificando quais as alterações relativas aos Convênios estão sendo ratificadas,

e excluir da aprovação as modificações destinadas unicamente a manter o poder

de veto dos EUA, no que concerne às decisões da CIF. Na CFT (Comissão de

Finanças e Tributação), as emendas receberam parecer favorável quanto à

adequação financeira, mas, quanto ao mérito, foram rejeitadas. A CCJR ofereceu

a ambas parecer favorável à constitucionalidade e à juridicidade, com subemenda

de redação. No fim da legislatura, as emendas ainda não haviam sido apreciadas

pela CREDN.

O projeto sobre a participação do Brasil no Fundo de Meio Ambiente Global

(PDC 108/99) recebeu uma emenda no Plenário da Câmara e uma subemenda na

CFT. A emenda de Plenário estabelece que futuras contribuições ao Fundo sejam

submetidas à apreciação do Congresso Nacional. A subemenda apresentada pela

Comissão de Finanças e Tributação estabelece que a efetivação das despesas

autorizada pelo Ato fica condicionada à prévia inclusão de dotação específica na

Lei Orçamentária Anual.

A emenda e a subemenda foram aprovadas tanto pela Câmara como pelo

Senado e o Decreto Legislativo foi promulgado com essas disposições. Em

realidade, a emenda e a subemenda visam a fortalecer o controle do Legislativo

na ação do Executivo referente a esse ato internacional e não afetam o texto do

Tratado.

A proposição que aprova o texto do Protocolo sobre Promoção e Proteção

de Investimentos de Estados não-membros do Mercosul (PDC 301/99) recebeu

uma emenda substitutiva global com reservas e cláusulas interpretativas e, em

dezembro de 2002, estava ainda em apreciação. No fim da legislatura, tramitavam
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na Câmara dos Deputados sete Acordos sobre Promoção e Proteção de

Investimentos (APPIs). Esses acordos estabelecem regras para reger

investimentos estrangeiros. Todos receberam o mesmo substitutivo que visa

adequar a entrada de capitais e a transferência de investimentos e renda à

legislação brasileira. Não há entendimento para votação desses acordos. Todos

estão parados. Os APPIs serão objeto de análise no item 6.6 Legislatura 1999 -

2002

O projeto que recebeu reservas, emendas e cláusulas interpretativas foi o

Acordo Brasil/EUA de Assistência Judiciária em Matéria Penal (PDC 240/99,

transformado no Decr. Leg. 262/00). Essa proposição foi objeto de amplo debate

na CREDN, com a realização de Audiências Públicas com autoridades dos

Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça. O parecer favorável do relator,

Deputado Alberto Fraga, à Mensagem do Executivo com a apresentação do

Projeto de Decreto Legislativo, foi aprovado com o voto contrário do Deputado

Virgílio Guimarães e a abstenção do Deputado Neiva Moreira. Apresentaram voto

em separado os Deputados Waldomiro Fioravante e Pedro Valadares. Em ambos

os votos, os Deputados fazem referência a cláusulas que exorbitam o

ordenamento jurídico nacional e os princípios da soberania nacional.

No Plenário da Câmara, esse PDC recebeu quatro emendas. A emenda nº1

substitui a palavra “intimada” por “convidada” no §2º do art. X do Tratado. As

demais emendas referem-se a reservas (emendas 2 e 3) e cláusulas

interpretativas (emenda 4). Na justificação à emenda nº4, o Deputado Pedro

Valadares argumenta que parte do texto do Acordo “fragiliza a ordem jurídica

brasileira e o princípio da soberania nacional”.25 Somente a emenda nº1 foi

aprovada pelo Plenário da Câmara. Em seu parecer às emendas, o Relator da

CREDN informa que, em resposta à Indicação nº 253/1999, o Ministério das

Relações Exteriores esclareceu ter havido um equívoco de tradução com relação

                                                
25 Emenda de Plenário nº4, de autoria do Deputado Pedro Valadares, ao PDC 240/99, da CREDN, sobre o
Acordo Brasil/EUA de Assistência Judiciária em Matéria Penal.
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à palavra “intimada”, que será corrigido oportunamente na ratificação do Tratado.

As emendas 2, 3 e 4, que referem-se ao mérito do tratado – tratam da troca de

documentos e registros, da preservação dos diretos humanos e da soberania

nacional – foram rejeitadas. O Senado aprovou a proposição sem modificações e

o Decreto Legislativo foi promulgado com a emenda elaborada pela Câmara.

6.2 Sessão Legislativa 2000

Em 2000, 40 Mensagens encaminhadas pelo Poder Executivo sobre

tratados internacionais foram transformados em PDCs na Câmara dos Deputados.

No fim da legislatura, 36 desses PDCs já haviam se transformado em Decretos

Legislativos; um encontrava-se tramitando no Senado Federal e três estavam em

tramitação na Câmara. Treze Projetos receberam emendas nas Comissões ou no

Plenário da Câmara. Nenhum deles recebeu emenda no Senado.

Reservas, Emendas e Cláusulas Interpretativas – PDCs datados de 2000

Emendas técnica

legislativa

Reservas Reservas e cláusulas

interpretativas

PDC 391/00 PDC

401/00

PDC 395/00

PDC 392/00 PDC

729/00

PDC 396/00

PDC 397/00 PDC

730/00

PDC 404/00

PDC 511/00

PDC 520/00

PDC 681/00

PDC 682/00
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Das 13 proposições emendadas, oito receberam emendas de técnica

legislativa ao projeto: quatro com pequenas modificações na redação da cláusula

que submete ao Congresso atos de revisão do acordo (PDC nº 392/00; 404/00,

511/00 e 520/00); três com emendas de redação (PDC nº 391/00, 397/00 e

681/00) e uma com a correção de engano na transcrição de valores (PDC nº

682/00). Em dezembro de 2002, um dos projetos encontrava-se tramitando no

Senado Federal. Todas os outros tiveram as suas emendas aprovadas na Câmara

e no Senado e já se tornaram  Decretos Legislativos.

Três proposições receberam reservas: a Convenção Interamericana sobre o

Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior (PDC 401/00); a Convenção

Brasil/Portugal destinada a Evitar a Dupla Tributação e a Prevenir a Evasão Fiscal

sobre o Rendimento (PDC 729/00) e o Tratado de Amizade, Cooperação e

Consulta Brasil/Portugal (PDC 730/00).

A reserva apresentada à Convenção Interamericana sobre o Cumprimento

de Sentenças Penais no Exterior (PDC 401/00) foi apresentada pela CCJR da

Câmara por considerar que um dos artigos da Convenção contraria a Constituição

brasileira.

A convenção Brasil/Portugal destinada a evitar a Dupla Tributação e

Prevenir a Evasão Fiscal sobre o Rendimento (PDC 729/00) recebeu uma reserva

apresentada no Plenário da Câmara com o objetivo de impedir situações de

privilégio futuro para os grandes investidores.

O Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta Brasil/Portugal (PDC

730/00) recebeu uma reserva em Plenário com o objetivo de tirar de seu texto

cláusula que pode dar ensejo a práticas discriminatórias contra brasileiros que

residem em Portugal.
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Todas as reservas foram rejeitadas pela Câmara dos Deputados e os três

PDCs já se transformaram em Decretos Legislativos.

As outras duas proposições receberam a mesma emenda substitutiva

global com reservas e cláusulas interpretativas. Os substitutivos foram apostos ao

Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos (APPI) Brasil–

França (PDC 395/2000) e ao Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de

Investimentos (APPI) Brasil–Alemanha (PDC 396/2000). As emendas visam

adequar a entrada de capitais e a transferência de investimentos e renda à

legislação brasileira. Em dezembro de 2002, as duas proposições encontravam-se

sob apreciação na Câmara. Conforme já mencionado, os APPIs serão analisados

no item 6.6 Legislatura 1999 – 2002.

6.3 Sessão Legislativa 2001

Em 2001, foram transformadas em PDCs 36 Mensagens do Poder

Executivo sobre tratados internacionais. No fim da legislatura 1999-2002, 16

desses PDCs já haviam se transformado em Decretos Legislativos e 20

encontravam-se tramitando na Câmara. Um projeto recebeu emenda de técnica

legislativa, um recebeu reservas, um recebeu reservas e emendas de mérito e

outro, cláusulas interpretativas

Reservas, Emendas e Cláusulas Interpretativas – PDCs datados de 2001

Emendas

técnica

legislativa

Reservas Reservas

e

emendas

mérito

Cláusulas

interpretativ

as

PDC 859/01 PDC

1042/01

PDC

1446/01

PDC

1060/01
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A emenda de técnica legislativa ao PDC 859/01 refere-se à mudança na

redação da cláusula que submete ao Congresso Nacional atos de revisão do

Acordo.

O projeto sobre o Acordo Brasil/EUA relativo à Cooperação entre as

Autoridades na Aplicação de suas Leis de Concorrência (PDC 1042/01) foi

apresentado pela CREDN com uma ressalva à menção no texto do acordo de

determinada legislação que não tem correlação com a matéria do Tratado. A

Câmara e o Senado aprovaram o PDC e o Decreto Legislativo foi promulgado com

a reserva ao texto do Tratado.

O projeto sobre o Acordo Brasil/EUA referente à Base de Alcântara (PDC

1446/01), suscitou enorme polêmica e foi aprovado na CREDN com ressalvas e

emendas ao texto do Tratado. Ao ser apreciado na Comissão de Ciência e

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), recebeu um substitutivo que

desconsidera as ressalvas e emendas e apresenta cláusulas interpretativas. Em

dezembro de 2002, a proposição encontrava-se em tramitação na CCJR. A

polêmica suscitada e a tramitação dessa proposição serão objeto de análise no

item 6.5.

O projeto sobre o Acordo de Extradição no âmbito do MERCOSUL (PDC

1060/01) recebeu cláusula interpretativa na CREDN. A cláusula visa resguardar a

prerrogativa do Supremo Tribunal Federal de decidir sobre a matéria. Em

dezembro de 2002, a proposição encontrava-se pronta para entrar na pauta do

Plenário da Câmara.

6.4 Sessão Legislativa 2002

Em 2002, 37 Mensagens encaminhadas pelo Poder Executivo sobre

tratados internacionais foram transformados em PDCs na Câmara dos Deputados.
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No fim da legislatura 1999-2002, apenas duas proposições haviam se

transformado em Decretos Legislativos, ambas sem nenhum tipo de reservas ou

emendas.

Em razão de ser a mais recente sessão legislativa, as demais proposições

encontravam-se ainda em tramitação em dezembro de 2002. Dentre todas, uma

recebeu reserva e a outra, reservas e emendas de mérito.

Reservas e Emendas – PDCs datados de 2002

Reservas Reservas e emendas mérito

PDC 2410/02 PDC 2226/02

 O projeto que recebeu reservas foi o que trata da adesão do Brasil à

Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos na Navegação Marítima e do

Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança de Plataformas

Fixas (PDC 2410/02). Conforme ressalta o relator em seu parecer, o objetivo das

ressalvas é “garantir o respeito aos direitos humanos, preservar a soberania

nacional e manter a coerência da posição brasileira no plano internacional”26. Uma

das ressalvas apresentadas foi sugerida pelo Poder Executivo na Exposição de

Motivos que acompanha os textos da Convenção e do Protocolo. Essa proposição

será apreciada ainda na CCJR e no Plenário da Câmara antes de ir para o

Senado.

O outro projeto que recebeu reservas e emendas dispõe sobre o Acordo

firmado com a Ucrânia para  a utilização da Base de Alcântara (PDC 2226/02). A

CREDN aprovou o parecer do relator, Deputado Werner Wanderer, que, em sua

complementação de voto, acatou as emendas sugeridas em voto em separado do

                                                
26 Parecer do Deputado Fernando Gabeira, na CREDN, à Mensagem nº 134, de 2002, do Poder Executivo,
sobre a Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos na Navegação Marítima e do Protocolo para a Supressão
de Atos Ilícitos contra a Segurança de Plataformas Fixas.
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Deputado Waldir Pires, que visam dar uma redação mais adequada a certas

cláusulas do tratado. No entanto, o Deputado Waldir Pires salienta que essa

proposição, ao contrário do Acordo firmado com os EUA, não contém nenhuma

salvaguarda política, aspecto mais criticado do Acordo Brasil/EUA. “No que tange

às salvaguardas tecnológicas propriamente ditas do Acordo Brasil/Ucrânia, é

preciso observar, preliminarmente, que elas foram redigidas, de um modo geral,

de forma mais condizente com o Direito Internacional Público e com a soberania

nacional de ambas as Partes Contratantes do que o constado no Acordo

Brasil/EUA”.27Não se sabe, porém, se as emendas serão mantidas, uma vez que a

proposição será apreciada ainda pela CCTCI, CCJR e Plenário da Câmara antes

de seguir para o Senado.

As duas proposições datadas de 2002 que já se transformaram em norma

jurídica versam sobre temas de grande relevância no cenário internacional:

aprovação do texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, PDC

1661/2002, transformado no Decr. Leg. 112/2002; e aprovação do texto do

Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do

Clima, PDC 1664/2002, transformado no Decr. Leg. 144/2002.

A celeridade com que essas proposições tramitaram revela o consenso

existente sobre esses temas entre as distintas correntes políticas do Congresso

Nacional.

6. 5 Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara

Na legislatura 1999-2002, o Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara

foi, certamente, o tratado internacional que maior polêmica provocou no

                                                
27 Voto em separado do Deputado Waldir Pires à Mensagem nº 250, de 2002, do Poder Executivo, referente
ao Acordo Brasil/Ucrânia sobre a Base de Alcântara.
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Congresso Nacional. A apreciação desse tratado, que em dezembro de 2002

estava ainda em tramitação na Câmara, tem possibilitado não só a realização de

significativos debates sobre temas da mais alta relevância, tais como o

desenvolvimento tecnológico do país, a soberania nacional e a ordem

internacional vigente, como também tem permitido à Câmara revelar o seu

entendimento quanto às prerrogativas constitucionais do Legislativo sobre a

celebração de atos internacionais. Por essas razões, essa proposição será objeto

de análise.

Em abril de 2001, o Poder Executivo submeteu à consideração do

Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa

do Brasil e Governo dos Estados Unidos da América sobre Salvaguardas

Tecnológicas Relacionadas à Participação dos Estados Unidos da América nos

Lançamentos a partir  do Centro de Lançamento de Alcântara, celebrado em

Brasília, em 18 de abril de 2000. A Mesa Diretora da Câmara, em seu despacho,

encaminhou a proposição à CREDN, à CCTCI e à CCJR.

Conforme Exposição de Motivos encaminhada ao Presidente da República

pelos Ministros das Relações Exteriores, da  Ciência e Tecnologia, e da Defesa, a

assinatura do Acordo é um importante passo para viabilizar a comercialização dos

serviços de lançamento a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). O

documento informa também que o objetivo do ato é definir as medidas de

salvaguardas a serem adotadas nesses lançamentos, com vistas a impedir a

transferência de tecnologias sensíveis quando não autorizadas pelas Partes.

O texto do Acordo suscitou enorme polêmica. Muitos de seus dispositivos

foram considerados agressores aos princípios da soberania nacional. Após amplo

debate e a realização de várias audiências públicas, a CREDN aprovou o projeto

de decreto legislativo com ressalvas e emendas ao texto do tratado.
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Ao deliberar sobre a proposição, a CCTCI apresentou um substitutivo28 ao

PDC com cláusulas interpretativas que retomou o texto original, excluindo as

alterações da CREDN. É importante frisar que, no momento da votação em

plenário, o substitutivo tem preferência regimental sobre o projeto original29, ou

seja, sendo aprovado o substitutivo da CCTCI, fica prejudicado o projeto original

da CREDN.

No fim da legislatura, o PDC de autoria da CREDN e o substitutivo da

CCTCI estavam na CCJR prontos para entrar na pauta. Após apreciação na CCJR

e no Plenário da Câmara, a proposição irá para o Senado.

6.5.1 Tramitação na CREDN

Em 31 de outubro de 2001, Comissão de Relações Exteriores e de Defesa

Nacional aprovou o parecer do relator, com complementação de voto, à

Mensagem nº 296, de 2001, do Poder Executivo, favorável à aprovação, com

ressalvas e emendas do Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara. A

proposição foi transformada no Projeto de Decreto Legislativo nº1446, de 2001.

O relator do projeto, Deputado Waldir Pires, apresentou inicialmente

parecer pela rejeição. Em sua acurada análise, relacionou as cláusulas do Acordo

que não têm relação direta com a proteção de tecnologias sensíveis e que são,

em seu entendimento, salvaguardas políticas. Para o relator, “o acordo em

discussão suscita questionamentos de toda ordem, desde sua conveniência para

o desenvolvimento tecnológico do País e o programa espacial brasileiro, até a sua

                                                
28 Segundo o art. 118 § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, “emenda substitutiva é a
apresentada como sucedânea a parte de outra proposição, denominando-se ‘substitutivo’ quando a alterar,
substancial ou formalmente, em seu conjunto;”.
29 Art.191, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
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adequação ao princípio da soberania nacional e ao direito espacial

internacional”30.

No entanto, após as audiências públicas e os debates na Comissão, o

relator apresentou parecer reformulado aditivo, pela aprovação, com ressalvas e

emendas, enfatizando que “a maioria dos parlamentares desta Comissão

compartilha nossa preocupação com a preservação da soberania nacional e dos

interesses maiores do País, sem, contudo, renunciar a exercer a prerrogativa

constitucional do Congresso Nacional de, na apreciação de atos internacionais,

apresentar ressalvas (emendas supressivas) e emendas aos seus textos”31.

Em depoimento transcrito no Anexo II desse trabalho, o Deputado Waldir

Pires relata, com detalhes, as razões que o levaram a reformular o parecer.

“Quando eu terminei de dar conhecimento aos meus colegas da Comissão

de Relações Exteriores dessa posição, eu senti uma tamanha solidariedade de

todas as áreas, que ali foi amadurecendo na minha cabeça a idéia de que eu

revisse o parecer para obter os mesmos objetivos que eu gostaria, que é o

impedimento do acordo, através de um mecanismo de fortalecimento da posição

do Congresso Nacional. Isto é, senti que nós teríamos solidariedade para alterar,

emendar, modificar de tal natureza o acordo, que nós poderíamos torná-lo

absolutamente inexeqüível pela não conveniência para os Estados Unidos da

América. E que nós poderíamos ganhar isso no Congresso Nacional.

Eu teria, portanto, que adotar uma posição política de articulação com todas

as bancadas, com todos os representantes, teria de estabelecer uma pauta de

emendas supressivas, portanto de ressalvas, que pudessem suprimir os aspectos

inconstitucionais de afronta à soberania e aos aspectos inconvenientes por serem

                                                
30 Parecer do Deputado Waldir Pires, na CREDN, à Mensagem nº 296, de 2001, do Poder Executivo, referente
ao Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara.
31 Parecer reformulado do Deputado Waldir Pires, na CREDN, à Mensagem nº 296, de 2001, do Poder
Executivo, referente ao Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara.
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negadores da participação do Brasil no desenvolvimento da economia do espaço.

Teria também de fazer emendas aditivas para que nós pudéssemos proteger

condições de saúde, condições ambientais, ecológicas, para eventuais equívocos

ou insucessos nos lançamentos de satélites que pudessem ocorrer. De modo que,

então, eu recolhi, amadureci, conversei e então formulei inclusive uma análise

jurídica da posição do Congresso Nacional em face da disposição constitucional

do artigo 49, inciso I”.

Em seu novo parecer, o relator consubstancia entendimentos mantidos com

os demais membros da Comissão sobre a melhor forma de o Congresso Nacional

manifestar a sua decisão de opor-se a determinadas cláusulas do Acordo. Nesse

sentido, tece considerações sobre as distintas interpretações sobre as

prerrogativas constitucionais do Legislativo, cita os argumentos do jurista Haroldo

Valladão pela possibilidade de emendamento e do Deputado José Thomaz Nonô

que, em resposta à Consulta nº 7, de 1993, da Presidência da Câmara, sobre a

possibilidade de o Congresso referendar tratados parcialmente, segue o

entendimento de Haroldo Valladão. Enfatiza então que o parecer do Deputado

Nonô foi aprovado por unanimidade na CCJR e que “portanto, a posição desta

Casa é a de que o Congresso Nacional pode, em definitivo, propor e aprovar

emendas, ressalvas e cláusulas interpretativas a atos internacionais firmados pelo

Executivo”32.

No depoimento transcrito no Anexo II, o Deputado Waldir Pires reafirma a

sua posição:

“Quando a constituição diz que ao Congresso Nacional incumbe resolver

definitivamente sobre acordos e tratados, evidente que essa resolução definitiva

não pode ser entendida como uma competência simplesmente homologatória,

mas uma competência participativa, de dizer aqui no Congresso Nacional, na

Casa da soberania popular mais ampla, mais profunda, o que é conveniente ou

                                                
32 Ibid.
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não. Porque, no fundo, o Acordo depois de assinado, depois de ratificado e

concluído, ele é uma lei, ele tem força de lei. Conseqüentemente, a participação

ativa do Congresso Nacional na elaboração dessas normas é absolutamente

indispensável para a sua perfeição jurídica, para que ele se complete

juridicamente e produza todos os seus efeitos”.

No parecer reformulado, o entendimento do relator sobre as salvaguardas

políticas é confirmado com a comparação entre as cláusulas do Acordo de

Alcântara e as dos demais acordos de salvaguardas tecnológicas firmados pelos

EUA com outros países. Essa comparação foi apresentada no voto em separado

de Deputado Milton Temer que conclui que, ao contrário do Acordo assinado com

o Brasil, os outros acordos se restringem exclusivamente a estabelecer

salvaguardas tecnológicas e não impõem condições adicionais abusivas33.

O Deputado Waldir Pires ressalva a cláusula que confere ao governo dos

EUA a discricionariedade de colocar as suas leis acima dos compromissos do

Acordo. Ademais, acolhe a sugestão do Deputado Milton Temer sobre a

obrigatoriedade de divulgação de dados relativos à existência de material

radioativo ou de quaisquer substâncias tóxicas danosas ao meio ambiente e à

saúde humana presentes em suas cargas úteis.

No âmbito da CREDN, apresentou também voto em separado o Deputado

Cláudio Cajado, manifestando-se pela aprovação, com ressalvas às cláusulas do

Acordo que não dizem respeito às salvaguardas tecnológicas.

O parecer do relator, Deputado Waldir Pires, favorável à aprovação com

ressalvas e emendas, foi aprovado na Comissão com um único voto contra, do

Deputado Jair Bolsonaro, e nenhuma abstenção.

                                                
33 Voto em separado do Deputado Milton Temer, na CREDN, à Mensagem nº 296, de 2001, do Poder
Executivo, referente ao Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara.
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Tendo sido transformado em Projeto de Decreto Legislativo, a proposição

foi encaminhada simultaneamente à CCTCI  e à CCJR34.

6.5.2 Tramitação na CCTCI

Na CCTCI, o relator da proposição, Deputado José Rocha, cita, em seu

parecer, que a CREDN aprovou o texto do tratado com cinco supressões, cinco

modificações e uma adição, mas não faz referência à possibilidade de o

Congresso apresentar emendas a tratados internacionais.

Para o Deputado, apesar de seu sentimento contrário a vários dispositivos,

o Acordo deve ser aprovado, estabelecendo limites a sua interpretação, pois

“apesar de nossas diferenças com os EUA, trata-se de um país amigo, situado no

mesmo continente americano, e a melhor forma de resolver nossas pendências é

estreitando relações, negociando e fazendo acordos e não adotando uma política

isolacionista, inaceitável nos tempos atuais”35.

Apresenta, então, um substitutivo ao PDC com oito cláusulas

interpretativas. Segundo o Deputado, as cláusulas “ao mesmo tempo que

permitem a aprovação do Acordo, fazem o necessário resguardo da soberania

nacional”36.

Em 24 de abril de 2002, o parecer do relator com substitutivo ao PDC foi

aprovado na CCTCI, contra os votos dos Deputados Walter Pinheiro e Jorge

Bittar, que apresentaram voto em separado.

                                                
34 Como se trata de matéria em regime de urgência, o PDC relativo à aprovação de tratado internacional
tramita de forma simultânea em todas as Comissões (art.139, IV, do Regimento Interno da Câmara), ou seja,
após ser transformado em projeto de decreto legislativo pela CREDN, a proposição é encaminhada
simultaneamente às Comissões incluídas no despacho da Mesa Diretora.
35 Parecer do Deputado José Rocha, na CCTCI, ao PDC nº 1446, da CREDN, sobre o Acordo Brasil/EUA da
Base de Alcântara.
36 Ibid.
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No voto em separado, os Deputados fazem um resumo do parecer do

Deputado Waldir Pires na CREDN, enfatizando que o ponto central das objeções

ao Acordo de Alcântara são as salvaguardas políticas, que não têm relação com a

proteção da tecnologia norte-americana. Ressaltam também que as cláusulas

interpretativas do relator são insuficientes para assegurar a proteção à soberania

nacional e ao programa espacial brasileiro. Caso o texto seja aprovado em sua

versão original, o governo norte-americano imporá o seu cumprimento integral e

não permitirá interpretações conflitantes com os seus interesses. Os

parlamentares argumentam também que, na forma como está redigido, o Acordo

não é conveniente para o programa espacial brasileiro e para o desenvolvimento

científico e tecnológico do País37.

6.5.3 Tramitação na CCJR

Ao mesmo tempo em que estava sendo apreciado pela CCTCI, o PDC

relativo ao Acordo Brasil/EUA sobre a base de Alcântara estava também na CCJR

para deliberação sobre a sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Apesar de, no fim da legislatira 1999 – 2002, a proposição não ter sido ainda

discutida e votada, o Sistema de Informações Legislativas – SILEG da Câmara

registra o recebimento pela Comissão de dois pareceres do relator, Deputado

Zenaldo Coutinho: ao PDC da CREDN e ao substitutivo da CCTCI.

No parecer ao PDC da CREDN, o Deputado Zenaldo Coutinho ressalta que

os atentados à soberania e à dignidade nacionais existentes no Acordo, que se

consubstanciavam, em última análise, em inconstitucionalidades, foram

detectados e suprimidos pelas ressalvas e emendas apresentadas ao texto do

Tratado pela CREDN. Quanto à possibilidade de o Poder Legislativo apresentar

emendas a tratados internacionais, enfatiza que, em sede da CCJR, esse é um

                                                
37 Voto em separado dos Deputados Walter Pinheiro e Jorge Bittar, na CCTCI, ao PDC nº 1446, da CREDN,
referente ao Acordo Brasil/EUA sobre a  Base de Alcântara.
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assunto vencido. Cita a posição do Deputado Haroldo Valladão, o parecer do

Deputado José Thomaz Nonô à Consulta nº 7, de 1993, e a decisão da CCJR de

aprovar esse parecer. A posição da Casa é, portanto, pelo emendamento. O

Deputado conclui o seu parecer: “dito isso podemos dizer que, com as ressalvas e

emendas acrescidas ao texto original pela CREDN, nada encontramos, no texto

do Projeto de Decreto Legislativo em tela, que desobedeça às disposições

constitucionais vigentes. A proposta respeita a boa técnica legislativa e contempla

os requisitos essenciais de juridicidade”38 .

Na complementação de voto, o Deputado Zenaldo Coutinho relata que após

ter oferecido seu voto, soube que a CCTCI havia apresentado substitutivo à

proposição. Resolve então requerer o adiamento da apreciação de seu voto para

que pudesse oferecer parecer também para o substitutivo da CCTCI. Inicialmente,

ressalta que o substitutivo terá, sobre o projeto original, preferência para votação

em Plenário. Para o relator, o substitutivo enfrentou as inconstitucionalidades com

cláusulas interpretativas. “O sistema é diferente, mas também lícito no campo do

Direito Internacional Público, mais especificamente no campo do Direito dos

Tratados”. Conclui então que o substitutivo é constitucional, jurídico e foi redigido

com boa técnica legislativa. “Por não alterar o texto do acordo e ser o último

parecer de mérito, opto pela adoção do mesmo nesta Comissão”39.

Ao fim da legislatura 1999 – 2002, a CCJR ainda não havia apreciado os

pareceres do relator.

Na apreciação dessa proposição, parlamentares de diferentes partidos

políticos manifestaram-se contra os dispositivos agressores aos princípios da

soberania nacional contidos no Tratado. No entanto, apesar muitos concordarem

com a possibilidade de o Congresso Nacional apresentar emendas a tratados,

                                                
38 Parecer do Deputado Zenaldo Coutinho, na CCJR, ao PDC nº 1446, da CREDN, referente  ao Acordo
Brasil/EUA sobre a  Base de Alcântara.
39 Complementação de voto do Deputado Zenaldo Cotinho, na CCJR, ao substitutivo oferecido pela CCTCI
ao PDC nº 1446, da CREDN, referente  ao Acordo Brasil/EUA sobre a  Base de Alcântara.
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depreende-se, da discussão realizada e dos pareceres apresentados nas outras

Comissões, resistência à adoção das reservas e emendas aprovadas pela

CREDN.

6.6 Legislatura 1999 – 2002

Na Legislatura 1999–2002, 137 Mensagens de autoria do Poder Executivo

que submetem à consideração do Congresso Nacional texto de tratados

internacionais foram transformados em Projetos de Decreto Legislativo pela

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos

Deputados. Desses, 31 receberam, durante a tramitação, emendas, reservas ou

cláusulas interpretativas.

No entanto, cumpre ressaltar que, no fim da legislatura 1999-2002, 64

PDCs se encontravam tramitando na Câmara ou no Senado e que poderão ainda

ser emendados. Mesmo com o fim da legislatura todos continuarão sendo

apreciados, uma vez que os PDCs têm origem em Mensagens de autoria do

Poder Executivo e as proposições de iniciativa de outro Poder não são arquivadas

ao fim da legislatura40.

                                                                                                                                                    

40 Art. 105, V, Regimento Interno da Câmara dos Deputados
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Número de projetos que receberam emendas, reservas ou cláusulas

interpretativas 1999 – 2002

Emendas

técnica

legislativa

Reservas Emendas

Mérito

Reservas

emendas

mérito

Reservas e

cláusulas

interpretat.

Cláusulas

interpretat

Total

1999 5 2 3 1 1 12

2000 8 3 2 13

2001 1 1 1 1 4

2002 1 1 2

TOTAL 14 7 3 3 3 1 31

As emendas de técnica legislativa (14) são, em sua maioria (10), referentes

a pequenas modificações na redação da cláusula que submete à apreciação do

Congresso Nacional atos de revisão do acordo. Essa é uma forma utilizada pelo

Congresso para fortalecer o controle do Legislativo na ação do Executivo referente

aos tratados internacionais e, conseqüentemente, diminuir o número de Acordos

Executivos.

Essa cláusula foi inserida em um PDC pela primeira vez em 1973, por

iniciativa da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.

“A partir de 1973, despertado pelo fato de que os tratados negociados pelo

Itamarty incluíam, cada vez com maior freqüência, disposições no sentido de que

poderiam ser complementados ou modificados por simples troca de notas

diplomáticas, o Congresso Nacional começou a adotar medidas concretas para

coibir tais ajustes em forma simplificada, firmando, assim, clara posição em torno

da interpretação doutrinária que sustenta a imposição constitucional de serem

todos os acordos internacionais submetidos ao referendum do Legislativo”41.

                                                
41 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder de Celebrar Tratados...Op. cit., p.317
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Naquele ano, ao apreciar o Acordo sobre Cooperação Cultural entre o

Brasil e a República de Gana, de 2 de novembro de 1972, o Congresso Nacional

incluiu no Decreto Legislativo um parágrafo único ao art. 1º:

“Parágrafo único – Quaisquer atos que possa resultar revisão do acordo de

que trata esse artigo ficarão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional”42.

A partir de então, muitos dos Decretos Legislativos aprovados passaram a

conter essa obrigatoriedade.

Em levantamento feito por Antonio Paulo Cachapuz de Medeiros, dos 185

tratados apreciados pelo Congresso Nacional entre outubro de 1988 e dezembro

de 1993, 130 (70,27%) foram aprovados com inserção desse preceito nos

decretos legislativos43. De dezembro de 1993 a dezembro de 1998, não há, na

bibliografia consultada para este estudo, um levantamento sistemático sobre

quantos Decretos Legislativos foram aprovados com essa cláusula.

Esse entendimento, entretanto, foi muitas vezes contestado em pareceres e

no Plenário, tanto na Câmara como no Senado, sob o argumento que esse

parágrafo levaria a uma situação caótica, por sobrecarregar o Legislativo, gerando

uma morosidade na implementação dos tratados internacionais.

No entanto, entre 1999 e 2002, observou-se que todos os PDCs foram

redigidos na CREDN com esse dispositivo, o que significa uma importante

afirmação do Legislativo sobre as suas prerrogativas. Essa cláusula firmou-se no

tempo e parecer ser, atualmente, inarredável. A forma que mais tem sido utilizada

submete ao Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão

do Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do

                                                
42 Ibid. p.318.
43 Ibid. p.410.
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inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos

gravosos ao patrimônio nacional.

Dos 137 PDCs apreciados na legislatura, 70 transformaram-se em norma

jurídica, todos aprovando o texto do tratado. Dos 70 Decretos Legislativos, dois

foram promulgados pelo Presidente do Senado Federal com reservas e dois com

emendas de mérito ao Projeto. Essas emendas, entretanto, não trarão

conseqüências aos textos dos tratados.

Os Decretos Legislativos promulgados com reservas foram:

. Convenção Interamericana contra a Corrupção; e

. Acordo Brasil/EUA relativo à Cooperação entre as Autoridades na Aplicação de

suas Leis de Concorrência

Na Convenção Interamericana contra a Corrupção (PDC 189/99

transformado no Decr. Leg. 152/02), a reserva foi aposta ao tratado porque,

segundo entendimento do Poder Legislativo, um dos seus dispositivos estabelece

uma tipificação penal aquém do que prescreve o Código Penal brasileiro.

Conforme mencionado no item 6.1, essa foi uma matéria polêmica. Ao ser

apreciada no Senado, houve a aprovação de um substitutivo retirando a ressalva

aposta pela Câmara. De volta a essa Casa, o Plenário rejeitou o substitutivo do

Senado. O Decreto nº 4410, de 7/10/2002, do Poder Executivo, traz, na ementa, a

reserva aprovada pelo Legislativo.

No Acordo Brasil/EUA relativo à Cooperação entre as Autoridades na

Aplicação de suas Leis de Concorrência (PDC 1042/2001, transformado no Decr.

Leg. 154/02), a reserva refere-se à menção no texto do acordo de determinada

legislação que não tem correlação com a matéria do Tratado. Até o fim da

legislatura 1999-2002, esse Acordo não havia sido ainda promulgado pelo

Executivo.
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Os Decretos Legislativos promulgados com emendas ao Projeto foram:

. Participação do Brasil no Fundo de Meio Ambiente Global; e

. Acordo Brasil/EUA de Assistência Judiciária em Matéria Penal

As emendas ao Projeto que aprova a participação do Brasil no Fundo de

Meio Ambiente Global ( PDC 108/99, transformado no Decr. Leg. 266/02) visam a

fortalecer o controle do Poder Legislativo na ação do Poder Executivo referente a

esse ato internacional, uma vez que submete à apreciação do Congresso Nacional

futuras contribuições ao Fundo e condiciona à prévia inclusão de dotação

específica na Lei Orçamentária Anual a efetivação das despesas autorizadas pelo

Ato.

A emenda ao Acordo Brasil/EUA de Assistência Judiciária em Matéria Penal

(PDC 240/99, transformado no Decr. Leg. 262/00) refere-se a um equívoco de

tradução que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, será corrigido

oportunamente na ratificação do tratado.

Conforme já assinalado, as emendas apresentadas nos Decretos

Legislativos não trarão conseqüências aos textos dos tratados.

Além do Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara, os três Acordos de

Proteção e Promoção Recíproca de Investimentos (APPI) suscitaram também

grande polêmica no período: APPI Brasil-Mercosul (PDC 301/99)

        APPI Brasil-França (PDC 395/00)

        APPI Brasil-Alemanha (PDC 396/00)

Outros quatro Acordos do mesmo tipo, cujos Projetos de Decreto

Legislativo datam de 1996, tramitaram na Câmara durante a legislatura 1999-

2002, mas foram retirados da pauta da CREDN ou do Plenário, pois não houve

entendimento para votação:
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APPI Brasil-Suíça (PDC 348/96)

APPI Brasil-Portugal (PDC 365/96)

APPI Brasil-Chile (PDC 366/96)

APPI Brasil-Grã-Bretanha (PDC 367/96)

Os APPIs bilaterais visam estabelecer, no ordenamento jurídico dos países

signatários, novas regras relativas à admissão, proteção e promoção de

investimentos estrangeiros. De um modo geral essas regras visam liberar ao

máximo a introdução e movimentação de investimentos estrangeiros.

O Acordo com o Mercosul visa estabelecer parâmetros de concessões que

podem ser estendidas a investimentos realizados por investidores de Estados não-

membros do Mercosul.

Os APPIs surgiram com a preocupação de países exportadores de capital

com a segurança de seus investimentos externos. Segundo Débora Bithiah de

Azevedo, tais acordos “têm como objetivo compensar os chamados riscos não

comerciais, ou seja, os riscos políticos de realização de investimento em países

menos desenvolvidos. Está implícita, na assinatura desses acordos, a idéia de

instabilidade política como algo intrínseco a esses Estados, exigindo a celebração

de compromissos internacionais que evitem a mudança de legislação nacional que

possa afetar o investimento estrangeiro”44.

Esses acordos constituíam fator relevante da política de atração de

investimentos estrangeiros desenvolvida pelo então governo. Na Exposição de

Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial do Acordo com o Mercosul, os

Ministros da Fazenda e das Relações Exteriores argumentam que “em fevereiro

de 1993 o Governo brasileiro deu início a tratativas com vistas à conclusão de

                                                
44 AZEVEDO, Débora Bithiah de, “Os Acordos para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investimentos
assinados pelo Brasil”. Câmara dos Deputados. Diretoria Legislativa, ASLEG, maio/2001. p.4
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Acordos bilaterais para a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos com

os Governos de diversos países, consoante a política de sinalização à

comunidade internacional da receptividade do país aos investimentos estrangeiros

diretos, sobretudo os produtivos”.

Nenhum dos APPIs, no entanto, entrou em vigor, uma vez que ainda não

foram aprovados pelo Congresso Nacional. Todos receberam a mesma emenda

substitutiva global, com cláusulas interpretativas e reservas, com o objetivo de

adaptar os dispositivos dos acordos “à nova realidade da circulação internacional

de capitais, bem como à nossa ordem jurídica interna”, conforme consta da

justificativa da emenda aposta aos APPIs.

Os aspectos mais controversos referem-se à transferência de investimentos

e renda, à indenização nos casos de nacionalização e desapropriação e à solução

de controvérsias. Com relação a esse último item, todos os acordos facultam ao

investidor estrangeiro a escolha do foro: os tribunais locais ou a arbitragem

internacional. A possibilidade de escolha da arbitragem internacional por parte do

investidor significa o abandono, por parte do Brasil, da regra de esgotamento dos

recursos internos, princípio do direito internacional que prescreve ter o Estado o

direito de sanar um suposto ilícito antes que sua responsabilidade internacional

seja levantada.45

Em 29 de março de 2001, as Lideranças dos partidos políticos da Câmara

concordaram com a retirada, pela Presidência, de ofício, de todos os APPIs

constantes da pauta da Ordem do Dia  do Plenário. Tratava-se dos APPIs Brasil–

Suíça (PDC 348/96), Brasil-Chile (PDC 366/96) Brasil-Grã-Bretanha (PDC

367/96), Brasil-Mercosul (PDC 301/99), Brasil-França (PDC 395/00) e Brasil-

Alemanha (PDC 396/00). O APPI Brasil-Portugal (PDC 365/96), que se encontra

na CREDN, também foi retirado da pauta da Comissão. Desde então, e até

dezembro de 2002, os projetos permaneceram parados,

                                                
45 Ibid., p.7
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Durante todo o período, somente uma proposição recebeu emenda no

Senado Federal: a Convenção Interamericana contra a Corrupção (PDC 189/99).

Essa proposição foi encaminhada para o Senado com uma emenda referente a

uma reserva ao tratado aprovada pela Câmara. Durante a sua tramitação no

Senado, o projeto foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, mas

recebeu uma emenda substitutiva retirando a reserva da Câmara na Comissão de

Constituição e Justiça e Cidadania. Ao retornar para apreciação, o Plenário da

Câmara rejeitou o substitutivo do Senado Federal. O Decreto Legislativo foi

promulgado com a reserva aposta ao tratado.

Na legislatura 1999-2002, observou-se que os tratados que suscitaram

divergência com o Executivo foram acordos de novo tipo, que criam regras de

procedimento e que são referentes a temas de relevância da agenda global. O

intuito da intervenção do Legislativo visou a preservação da soberania e do

ordenamento jurídico nacional, a regulamentação de investimentos estrangeiros, o

combate à corrupção e aos atos ilícitos, a transferência de tecnologia, a garantia

dos direitos humanos e do meio ambiente e a assistência judiciária em matéria

penal.

Cumpre ressaltar que a apreciação de tratados internacionais é somente

um aspecto da atuação do Poder Legislativo na política externa brasileira. Na

legislatura 1999-2002, o Congresso Nacional foi um importante fórum de debates

sobre temas internacionais.

Foram promovidas significativas discussões sobre a ALCA, com a

realização do Seminário “O Brasil e a Alca”, em 23 e 24/10/2001 e da “Cúpula

Parlamentar de Integração Continental”, em 19 e 20/11/2002, com a presença de

presidentes e representantes de parlamentos de países de toda a América.

Merece registro igualmente o Seminário “Política Externa do Brasil para o Século
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XXI”, de 03 a 15/10/2002, promovido pela Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional da Câmara.

No âmbito das iniciativas regionais de integração, deve-se ressaltar a

importância da atuação da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, no

sentido de acompanhar as negociações que vem sendo travadas, e da

participação de parlamentares nas reuniões do Parlamento Latino-Americano

(Parlatino). O Parlatino é um organismo regional, integrado por 22 países da

América Latina e do Caribe, que se constitui em importante fórum de debate e

troca de experiência sobre a atividade parlamentar. Agências especializadas das

Nações Unidas, tais como UNESCO, OPS (Organização Pan-americana de

Saúde) e PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), dentre

outras, atuam como Secretarias Operativas junto às Comissões Temáticas do

Parlatino. As Comissões realizam estudos de compatibilização legislativa e

trabalham elaborando Projetos de Lei Marco considerados ideais para adoção nos

países-membros. Esses Projetos têm sido importante subsídios aos

Parlamentares na elaboração de projetos de lei em seus países.

7. Depoimento de Parlamentares membros da CREDN e CCJR

O Anexo II desse estudo contém a transcrição de entrevistas com

Parlamentares de destacada autuação na CREDN e na CCJR da Câmara:

Deputados Antonio Carlos Pannunzio, Ney Lopes, Aldo Rebelo, Milton Temer,

Fernando Gabeira, José Thomaz Nonô, Luiz Carlos Hauly, Waldir Pires e Yeda

Crusius. Procurou-se saber se o Congresso Nacional exerce plenamente suas

prerrogativas constitucionais, previstas no art. 49 da Constituição, de apreciação,

controle e fiscalização dos atos da política externa brasileira. Perguntou-se

também sobre o que o Congresso poderia fazer no sentido de ampliar a sua forma

de intervir no processo de celebração de tratados internacionais. Ao Deputado

José Thomaz Nonô, solicitou-se um depoimento sobre o seu parecer à Consulta
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nº7, de 1993, da Presidência da Câmara à CCJR quanto à possibilidade de o

Congresso referendar parcialmente tratados internacionais.

Depreende-se das entrevistas uma grande preocupação em fortalecer o

papel do Legislativo e estabelecer alguma forma de acompanhamento nas

negociações de tratados. Tanto os Parlamentares da base de sustentação como

os de oposição ao então governo advogam o fortalecimento da atuação do

Legislativo.

Os Deputados Antonio Carlos Pannunzio e Ney Lopes defendem a adoção

de uma emenda constitucional com vistas a introduzir um mecanismo que

possibilite o estabelecimento pelo Legislativo de parâmetros negociadores ao

Executivo. O Deputado Aldo Rebelo tem dúvidas sobre a eficácia de mudança na

Constituição, pois teme a perda de agilidade na celebração de tratados, mas

defende o aumento do quadro técnico da Câmara para que a fiscalização seja

feita com mais eficácia.

O Deputado Milton Temer acredita que talvez valesse a pena uma

retificação na Constituição para incluir, ao lado da decisão técnica do Itamaraty, a

decisão política do debate parlamentar na Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional. O Deputado Fernando Gabeira concorda com o estabelecimento

de parâmetros negociadores, pois haveria um equilíbrio entre o poder do

Congresso e o poder do Executivo, mas não sabe se, com o novo governo, as

condições políticas serão boas para a reapresentação da PEC do Deputado

Aloizio Mercadante, que prevê a adoção desses parâmetros.

Para o Deputado Luiz Carlos Hauly, o Congresso Nacional, como poder que

emana do povo, deve assumir posição determinante na atuação do Poder

Executivo. O Deputado Waldir Pires acredita que, com o debate do Acordo

Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara, o Congresso deu um passo bastante

avançado no sentido de que o Executivo tenha cuidados com a elaboração de
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acordos e que consulte previamente o Legislativo ou se disponha a fazer

negociações posteriores.

Para a Deputada Yeda Crusius, a forma de trabalhar do Congresso elimina

a possibilidade de os Parlamentares se dedicarem com exclusividade às relações

internacionais, o que dificulta acompanhar desde o início as negociações dos

tratados. Quanto à fiscalização e controle, a Deputada acredita que é preciso

discutir uma forma de trazer para dentro dos trabalhos as entidades civis

organizadas.  O Deputado José Thomaz Nonô ressaltou que o seu parecer à

Consulta nº 7, de 1993, partiu do princípio de que quem pode mais, pode menos;

se o Congresso Nacional, legítimo representante do povo brasileiro, tem poderes

para rejeitar in totum um ato internacional, por que não teria titularidade para

emendar, modificar e aperfeiçoar no que julgar conveniente?

Observou-se também, nos depoimentos, que foram muitas as referências

ao Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara e às negociações da ALCA,

temas predominantes no debate parlamentar no período.



51

III -.CONCLUSÕES

Parece já estar se tornando matéria pacífica na Câmara dos Deputados a

interpretação que advoga a tese da possibilidade de o Congresso Nacional

apresentar emendas a tratados internacionais. A discussão e aprovação, pela

CREDN, de reservas e emendas aos tratados Brasil/EUA sobre a Base de

Alcântara (PDC 1446/2001) e Brasil/Ucrânia sobre a Base de Alcântara (PDC

2226/2002) reforça esse entendimento. É importante frisar, porém, que, no fim da

legislatura 1999-2002, essas proposições ainda estavam em tramitação. Logo,

não se sabe se essas reservas e emendas serão mantidas.

No entanto, como Casa política que é, a Câmara dos Deputados está

sujeita a pressões de toda ordem. No caso da aprovação de tratados

internacionais, as maiores pressões partem do Executivo, que não tem interesse

na modificação dos tratados.

Conforme já assinalado, a definição dos termos e a assinatura de tratados

internacionais são resultado, muitas vezes, de longas e trabalhosas negociações.

Ao encaminhá-los para apreciação ao Congresso Nacional, o Poder Executivo

deseja, via de regra, que os tratados sejam aprovados da forma como foram

negociados46. Ou seja, não há nenhum interesse do Executivo de que o

Legislativo apresente reservas e emendas aos tratados, uma vez que isso o obriga

a renegociá-los.

                                                
46 Já houve casos em que o Poder Executivo solicitou ao Congresso Nacional a aposição de reservas ou
cláusulas interpretativas. Entre 1946 e 1981, o Executivo solicitou a aposição de reservas em quatro tratados.
Na legislatura 1999 - 2002, o Executivo solicitou reserva a uma cláusula da Convenção para a Supressão de
Atos Ilícitos na Navegação Marítima (PDC 2410/2002) que, em dezembro de 2002, se encontrava em
tramitação na Câmara.
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Na legislatura 1999 – 2002, o debate acerca dessa questão foi muito

significativo e realizado de forma muito amadurecida na CREDN47. A maioria dos

membros da Comissão manifestou, em pareceres e votos, a intenção de exercer

as prerrogativas constitucionais do Congresso de apresentar ressalvas e emendas

aos textos dos atos internacionais. Entretanto, este quase consenso não existe em

outras Comissões de mérito, que não apreciam tratados com a mesma freqüência

que a CREDN e, portanto, não têm a oportunidade de debater recorrentemente

esse tema. As pressões do Executivo parecem surtir maiores efeitos nessas

Comissões, conforme ressalta o Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente da

CREDN em 2000, no depoimento transcrito no Anexo II desse estudo:

“Embora o texto constitucional seja claro, nós que damos a palavra final, há

sempre uma tolerância muito grande por parte do Parlamento com relação aos

tratados e acordos que o Executivo têm firmado. Muitos deles têm sido

modificados aqui, mas é sempre feita uma manobra muito grande depois que esta

Comissão de Relações Exteriores propõe e aprova mudanças. Elas não têm sido

implementadas. Então os tratados e acordos, na minha avaliação, nesses anos

todos, têm sido acatados quase todos na íntegra.

Aqui, na Comissão de Relações Exteriores,  nós tivemos algumas

exceções, a mais evidente foi a da Base de Alcântara. Depois, o interessante é

que toda uma ênfase foi dada em cima da Base de Alcântara e aí veio o Tratado

com a Ucrânia, que era similar. O que foi dito num, depois teve que ser dito no

outro. Viu-se também que o mostrengo não era tão horroroso assim. Mas, de

qualquer maneira, a Comissão, nós todos votamos por mudanças, aprovamos e o

governo manobrou em outras Comissões. Não houve realmente a vontade e a

determinação da Comissão de Relações Exteriores”.

No entanto, há que se registrar que apesar de não haver consenso em

muitas matérias, uma vez que o Congresso Nacional não é monolítico,

                                                
47 Ver, a esse respeito, depoimento do Deputado Milton Temer transcrito no Anexo II desse estudo.
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intensificou-se muito nesses quatro anos a intervenção do Legislativo no processo

de celebração de tratados internacionais: dois Decretos Legislativos foram

aprovados com reservas e todos os Decretos Legislativos foram promulgados com

o dispositivo que submete à aprovação do Congresso atos de revisão ou ajustes

complementares aos Acordos.

Ademais, reservas, emendas e cláusulas interpretativas foram aprovadas

em Comissões, embora ainda não apreciadas em Plenário, conforme

demonstrado no item 6 desse estudo.

A título de comparação, em um período de 35 anos, entre 1946 e 1981,

conforme levantamento feito por Antônio Cachapuz de Medeiros48, um único

tratado foi objeto de emenda: o Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Brasil

e a Tchecoslováquia, firmado a 24 de junho de 1960. A aprovação desse tratado

suscitou o parecer do então Consultor Jurídico do Itamaraty, Haroldo Valladão

citado no item 5.2. Nesse mesmo periodo, entre 1946 e 1981, o Congresso

aprovou sete reservas, sendo quatro solicitadas pelo Executivo, e rejeitou um

tratado, por solicitação também do Executivo.

Desde então, não se encontrou, na bibliografia consultada para esse

trabalho, nenhum levantamento sistemático. Em estudo realizado no âmbito da

Consultoria Legislativa da Câmara, em 1995, a Consultora Débora Bithiah de

Azevedo49 cita alguns casos em que o Legislativo manifestou discordância em

relação ao Executivo: aposição de reservas, em 1983, ao texto da Convenção

sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Decr.

Leg. nº 93/83) e retirada de reserva sugerida pelo Executivo, em 1995 à

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a

Mulher (Decr. Leg. 107/95).

                                                
48MEDEIROS, Antônio Cachapuz de, O PoderLegislativo e os Tratados Internacionais...Op.cit., p.153
49 AZEVEDO,  Débora Bithiah de, “O Congresso Nacional e a apreciação de acordos, tratados e atos
internacionais”. Câmara dos Deputados. Diretoria Legislativa, ASLEG, 13.06.95 p.5
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A partir de 2003, com o início de outra legislatura, a posse de novos

Parlamentares e a mudança de governo, há de se observar se será predominante

e efetiva a interpretação que advoga a possibilidade de o Legislativo apresentar

emendas aos tratados internacionais.

A supremacia desse entendimento e dessa prática será fundamental para

alcançar o equilíbrio entre os Poderes nessa matéria e para o Congresso Nacional

participar significativamente na formação da vontade do País ao firmar tratados.
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ANEXO I
 Projetos de Decreto Legislativo

Legislatura 1999-2002

. As tabelas abaixo relacionam na primeira coluna os  PDCs, na segunda coluna as Mensagens dos quais se originaram,
na terceira coluna as ementas das proposições, na quarta coluna as reservas e emendas que receberam nas Comissões
ou Plenário da Câmara, na quinta coluna a aprovação ou rejeição das reservas e emendas nas Comissões e Plenário da
Câmara, na sexta coluna as reservas e emendas recebidas no Senado, na sétima coluna a aprovação ou rejeição das
reservas e emendas no Plenário do Senado e na oitava coluna a situação atual da proposição.

Sessão legislativa 1999

Proposição Origem Ementa
Reservas e
Emendas
Câmara

Aprovação/Rejeição de
Emendas Comissões e
Plenário Câmara

Reservas e
Emendas
Senado

Aprovação/
Rejeição
Plenário Senado

Última ação

PDC 58/1999 MSC-87/1988

Aprova o texto do Acordo sobre
a Cooperação na Pesquisa e
nos Usos do Espaço Exterior
para Fins Pacíficos, celebrado
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da Federação Rússia,
em Brasília, em 21 de
novembro de 1997.

Não Não
Decr. Leg.
04/2000
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PDC-108/1999 MSC-964/1998

Aprova a participação do Brasil
no Fundo de Meio Ambiente
Global "Global Environment
Facility - GEF" reestruturado,
com contribuição inicial
equivalente a Direito Especial
de Saque - DES- quatro
milhões, bem como a
participação em futuras
contribuições que venham a ser
aprovadas pelos países
membros de acordo com os
termos do instrumento

1 PLEN
mérito ao

PDC

CFT:
pela
compatibilidade
com subemenda
(mérito ao PDC)
CCJR:
p/
constitucionalidade
CDCMAM:aprovada
PLEN: aprovada

Não
Decr. Leg.
266/2000

PDC-162/1999
MSC-
1108/1998

Aprova o Texto do Acordo
sobre Serviços Aéreos
Regulares, celebrado entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e a
Confederação Suiça, em
Brasília, em 29 De Julho de
1998.

Não Não Decr. Leg.
255/2000

PDC-163/1999 MSC-396/1999

Aprova o texto do convênio
sobre a recuperação de bens
culturais roubados ou
exportados ilicitamente,
celebrado entre o governo da
república federativa do Brasil e
o Governo da República do
Peru, em Brasília, em 26 de
fevereiro de 1996.

Não Não
Decr. Leg.
484/2001
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PDC-169/1999 MSC-
1109/1998

Aprova o texto do Acordo-
Quadro de Cooperação
Científica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil
e o Governo da Eslovênia, em
Brasília, em 29 de julho de
1998.

Não Não Decr. Leg.
36/2002

PDC 189/1999 MSC 114/1999

Aprova o texto final, após
modificações de cunho
vernacular, em substituição
àquele encaminhado pela
mensagem 1.259, de 1996, da
Convenção Interamericana
contra a Corrupção, concluída
originalmente em Caracas, em
29 de março de 1196.

1 CTASP
 reserva
ao
tratado

PLEN – aprovaa

1 CCJ
substitutiv
o (retira a
reserva)

Sim

PLEN-CD
rejeita

substitutivo
SF Decr.

Leg.
152/2002
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DC-240/1999
MSC-
1437/1997

Aprova o Texto do Acordo de
Assistência Judiciária em
Matéria Penal, celebrado entre
o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos
da América, em Brasília, em 14
de outubro de 1997.

4 PLEN
mérito e
reservas
Em.1: troca
de palavras
Em. 2,3:
reservas
Em. 4:
cláusulas
interpretativas

CCJR :
.p/ constitucionalidade:
Emendas 1,2,3,4
.pelo mérito:

aprovada: Emenda 1-
rejeitada: Emendas 2,3,4
: CREDN:
aprovada: Emenda 4
rejeitada: Emendas 1,2 3
PLEN:

aprovad
a:Emen
da 1
rejeitad
a:
Emend
as 2,3,4

Não
Decr. Leg.
262/2000

PDC-243/1999 MSC-249/1999

Aprova O Texto De Emenda,
Por Troca De Notas, Ao Acordo
Sobre Transportes Aéreos De
04 De Julho De 1947,
Celebrado Entre A República
Federativa Do Brasil E A
República Do Chile, Em
Brasília, Em 03 De Dezembro
De 1998.

1 CCJR
técnica

legislativa
PLEN – aprovada Não

Decr. Leg.
146/2001
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PDC-244/1999 MSC-250/1999

Aprova o texto de Emenda, por
Troca de Notas, ao Anexo do
Acordo sobre Transportes
Aéreos, de 4 de julho de 1947,
celebrada entre a República
Federativa do Brasil e a
República do Chile, em Brasília,
em 3 de dezembro de 1998.

Não Não Não Decr. Leg.
471/2001

PDC-278/1999 MSC-230/1999

Aprova o texto do Acordo
Relativo à Implementação da
Parte XI da Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito
do Mar de 10 de dezembro de
1982, concluído em Nova York,
em 29 de julho de 1994.

1 PLEN
reserva

ao
tratado

CME – rejeitada
CCJR – aprovada
CREDN – aprovada
CDCMAM -
aprovada

Pronta para
Pauta

PLEN-CD
emenda de

PLEN

 PDC-301/1999 MSC-749/1995

Aprova o texto do Protocolo
sobre Promoção e Proteção de
Investimentos provenientes de
estados não-membros do
Mercosul, concluído em Buenos
Aires, no âmbito do Mercosul, e
assinado pelo Brasil em 5 de
agosto de 1994.

1 CFT
cláusula

interpret. e
reserva ao

tratado

Retirado de
pauta

 PLEN CD
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PDC-310/1999 MSC-228/1999

Aprova o texto do Protocolo de
Admissão de Títulos e Graus
Universitários para Exercício de
Atividades Acadêmicas nos
Países Membros do
MERCOSUL, concluído em
Assunção, em 19 de junho de
1997 e su Anexo, feito em
Buenos Aires, em 23 de julho
de 1998.

Retirado de
pauta

PLEN -CD

PDC-311/1999 MSC-231/1999

Aprova os textos emanados do
XXI Congresso da UPU, que
são os seguintes: Quinot
Protocolo Adicional à
Constituição da União Postal
Universal (UPU); Regulamento
Geral da União; Convenção
Postal Universal e seu
Protocolo Final; Acordo
referente às Encomendas
Postais Internacionais e seu
Protocolo Final; Acordo
referente aos Vales Postais e
Acordo referente aos Objetos
Contra-Reembolso, concluídos
em Seu, em 14 de setembro de
1994.

Não
retirado de

pauta
PLEN -CD
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PDC-312/1999 MSC-413/1998

Aprova o texto de modificação
do Convênio Constitutivo do
Fundo Monetário Internacional,
que trata de alocação especial
de Direitos Especiais de Saque
- DES.

Não
Pronta para

Pauta
CRE - SF

PDC-313/1999 MSC-680/1999

Aprova o texto do Acordo entre
o Governo da Republica
Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos
Mexicanos de Cooperação
entre as academias
diplomáticas de ambos os
paises, celebrado em Brasília,
em 27 de abril de 1999.

Não Não
Decr. Leg.
256/2000

PDC-314/1999 MSC-828/1999

Aprova o texto do Acordo
Relativo ao Estabelecimento,
no Rio de Janeiro, de um
escritório e de seus privilégios e
imunidades no Território
Brasileiro, celebrado entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e a União
Latina, em Paris, em 15 de abril
de 1999.

1 CCJR
técnica

legislativa
PLEN – aprovada Não Decr. Leg.

469/2001

PDC-344/1999 MSC-488/1999

Aprova o texto da Convenção
Internacional para a Proteção
de Vegetais (CIPV) aprovada
na 29ª Conferência da FAO, em
17 de novembro de 1997.

1 CCJR
técnica

legislativa

PLEN - CD
retirado de

pauta
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PDC-362/1999
MSC-
1485/1999

Aprova os textos da convenção
182 e da recomendação 190 da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) sobre a
proibição das piores formas de
trabalho infantil e a ação
imediata para sua eliminação.

Não Não
Decr. Leg.
178/1999

PDC-363/1999
MSC-
1484/1999

Aprova os textos da convenção
138 e da recomendação 146 da
organização Internacional do
Trabalho (OIT) sobre a idade
mínima de admissão ao
emprego.objetivando eliminar o
trabalho infantil.

Não Não
Decr. Leg.
179/1999

PDC-366/1999
MSC-
1136/1999

Aprova o texto do Protocolo
Adicional ao Acordo para a
conservação da fauna aquática
nos cursos dos rios limítrofes,
celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil
e o Governo da República do
Paraguai, em Brasília, em 19 de
maio de 1999.

1 CCJR
técnica

legislativa
PLEN – aprovada Não

Decr. Leg.
33/2002

PDC-383/1999 MSC-
1274/1999

Aprova o texto do Acordo Geral
de cooperação celebrado pelo
governo da República
Federativa do Brasil no âmbito
da comunidade dos países de
língua portuguesa, em praia,
Cabo Verde, em 17 de julho de
1998.

1 CCJR
técnica

legislativa
PLEN – aprovada Não Decr. Leg.

264/2000
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PDC-384/1999
MSC-
1418/1999

Aprova o texto do protocolo
adicional ao acordo de
cooperação consular entre a
República Federativa do Brasil
e a República Portuguesa para
proteção e assistência consular
aos seus nacionais em terceiros
países, celebrado em Lisboa,
em 17 de abril de 1999.

1 PLEN   
mérito

CREDN – rejeitada

Pronta para
Pauta

CCJR – CD
Emenda de
PLEN - CD

PDC-387/1999 MSC-458/1998

Aprova o texto do Protocolo de
São Luiz sobre matéria de
responsabilidade civil
emergente de acidentes de
trânsito entre os estados partes
do Mercosul, concluído em São
Luiz, República Argentina, em
25 de junho de 1996, e da
respectiva Errata, feita em
Assunção, em 19 de junho de
1997.

Não Não
Decr. Leg.
259/2000
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PDC-779/1999 MSC 788/1994

Aprova o texto das
modificações aos Convênios
Constitutivos da Corporação
Financeira Internacional - CIF e
do Banco Internacional para a
Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD.

2 PLEN
mérito

CFT:
-p/ adequação
financeira:
emendas 1,2
-mérito: rejeição
em. 1,2
CCJR:
 p/
constitucionalidade.
com subemenda de
redação: emendas
1, 2

Pendentes
de parecer
CREDN-CD
Emendas
de PLEN-

CD
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Sessão legislativa 2000

Proposição Origem Ementa

Reservas e
Emendas
Câmara

Aprovação/Rejeição
Emendas Comissões
e Plenário Câmara

Emendas
Senado

Aprovação/
Rejeição
Plenário Senado

Última ação

PDC-389/2000 MSC 229/1999

Aprova o texto do Acordo
Multilateral de Seguridade
Social do Mercado Comum do
Sul e seu Regulamento
Administrativo, celebrados em
Montevidéu, em 15 de
dezembro de 1997.

Não Não
Decr. Leg.
451/2001

PDC-390/2000 MSC 941/1999

Aprova o texto do Acordo entre
o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República
Cooperativista da Guiana sobre
o Exercício de Atividades
Remuneradas por Parte de
Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico,
celebrado em Brasília, em 20
de maio de 1999.

Não Não Decr. Leg.
260/2000

PDC-391/2000
MSC
1095/1999

Aprova o texto do Quinto
Protocolo ao Acordo Geral para
Comércio de Serviços, da
Organização Mundial do
Comércio (OMC), concluído em
Genebra, em 27 de fevereiro de
1998.

1CCJR
técnica

legislativa
PLEN – aprovada

Pronta
para Pauta

CRE-SF
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PDC-392/2000
MSC
1442/1999

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Cultural entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Bolívia, celebrado em La Paz,
em 26 de julho de 1999.

1 CCJR
técnica

legislativa
PLEN – aprovada Não

Decr. Leg.
178/2001

PDC-395/2000 MSC 652/1997

Aprova o texto do Acordo sobre
Promoção e Proteção
Recíproca de Investimentos,
celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil
e o Governo da República
Francesa, em Paris, em 21 de
março de 1995.

CREDN:
cláusula

interpretativa
CEICT:cláusul

as
interpretativas.

e reservas
substitutivo

Pronta para
pauta

CCJR-CD
Retirado de

pauta
 PLEN

PDC-396/2000 MSC 755/1998

Aprova o texto do Acordo sobre
Promoção e Proteção
Recíproca de Investimentos,
celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil
e o Governo da República
Federal da Alemanha, em
Bonn, em 21 de setembro de
1995.

CEICT:
cláusulas

interpretativas
e reservas
substitutivo

CCJR:
cláusulas

interpretativas
e reservas
substitutivo

Pendente
de parecer
CFT-CD
Retirado
de pauta

PLE
N

PDC-397/2000 MSC 511/1999

Aprova o texto da Convenção
sobre o Reconhecimento e a
Execução de Sentenças
Arbitrais Estrangeiras
(Convenção de Nova York),
concluída em Nova York, em 10
de junho de 1958.

1 CCJR
  redação PLEN – aprovada Não

Decr. Leg.
52/2002
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PDC-399/2000 MSC 547/1999

Aprova o texto do Protocolo
Ushuaia sobre Compromisso
Democrático no MERCOSUL,
Bolívia e Chile, assinado em 24
de junho de 1998, por ocasião
da XIV Reunião do Conselho do
Mercado Comum.

Não Não
Decr. Leg.
452/2001

PDC-400/2000 MSC 934/1999

Aprova o texto do Convênio de
Subscrição de Ações da
Corporação Andina de Fomento
- CAF, firmado com o Banco
Central do Brasil.

Não Não
Decr. Leg.
187/2001

PDC-401/2000 MSC
1094/1999

Aprova o texto da Convenção
Interamericana sobre o
Cumprimento de Sentenças
Penais no Exterior, concluída
em Manágua, em 09 de junho
de 1993.

1 CCJR
reserva ao

tratado
PLEN  rejeitada Não Decr. Leg.

268/2000

PDC-402/2000
MSC
1457/1999

Aprova os textos da Emenda ao
Anexo I e dos dois novos
Anexos (VIII e IX) à Convenção
de Basiléia sobre o Controle do
Movimento Transfronteiriço de
Resíduos Perigosos e seu
Depósito, adotados durante a
IV Reunião da Conferência das
Partes, realizada em Kuching,
na Malásia, em 27 de fevereiro
de 1998.

Não Não
Decr. Leg.
436/2001



70

PDC 403/2000 MSC
1714/1999

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Cultural entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República do
Zimbábue, celebrado em
Brasília, em 16 de setembro de
1999.

Não Não Decr. Leg.
267/2000

PDC-404/2000 MSC
1871/1999

Aprova o texto do Acordo entre
o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo de Israel sobre
Isenção de Vistos para Titulares
de Passaportes Nacionais
Válidos, celebrado em Brasília,
em 1º de setembro de 1999.

1 CCJR
técnica

legislativa
PLEN  aprovada Não Decr. Leg.

135/2000

PDC-414/2000 MSC 621/1999

Aprova o texto do Acordo sobre
Arbitragem Comercial
Internacional do MERCOSUL,
concluído em Buenos Aires aos
23 de julho de 1998.

Não Não
Decr. Leg.
265/2000

PDC-415/2000 MSC 945/1999

Aprova o texto da Convenção
nº 174 da OIT sobre a
Prevenção de Acidentes
Industriais Maiores,
complementada pela
Recomendação nº 181,
adotadas em Genebra, em 2 e
22 de junho de 1993,
respectivamente.

Não Não
Decr. Leg.
246/2001
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PDC-416/2000 MSC1135/1999

Aprova o texto do Protocolo
Modificativo ao Acordo
Ortográfico da Língua
Portuguesa, feito em Praia, em
17 de julho de 1998.

Não Não
Decr. Leg.
120/2002

PDC-417/2000 MSC
1472/1999

Aprova o texto do Acordo sobre
a Transferência de Nacionais
Condenados, celebrado entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Bolívia, em La Paz, em 26 de
julho de 1999.

Não Não Decr. Leg.
244/2001

PDC-418/2000 MSC
1545/1999

Aprova o texto da Convenção
Interamericana para a
Eliminação de todas as Formas
de Discriminação contra as
Pessoas Portadoras de
Deficiência, realizada no
período de 6 a 8 de junho de
1999, na cidade da Guatemala.

Não Não Decr. Leg.
198/2001

PDC-443/2000 MSC
1288/1999

Aprova o texto do Acordo de
Assistência Jurídica em Matéria
Penal, celebrado entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República do Peru,
em Lima, em 21 de julho de
1999.

Não Não Decr. Leg.
181/2001
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PDC-444/2000 MSC
1942/1999

Aprova o texto do Acordo entre
o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República do Peru
sobre Cooperação em Matéria
de Prevenção do Consumo,
Reabilitação, Controle da
Produção e do Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas e seus Delitos
Conexos, celebrado em Lima,
em 28 de setembro de 1999.

Não Não Decr. Leg.
474/2001

PDC-465/2000
MSC
1444/1999

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Educacional entre
o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Bolívia, celebrado em La Paz,
em 26 de julho de 1999.

Não Não
Decr. Leg.
150/2001

PDC-470/2000 MSC 821/1999

Aprova o texto do Acordo sobre
Arbitragem Comercial
Internacional entre o
MERCOSUL, a República da
Bolívia e a República do Chile,
concluído em Buenos Aires, em
23 de julho de 1998.

Não Não
Decr. Leg.
483/2001
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PDC-482/2000 MSC 378/2000

Aprova o texto do Acordo entre
o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da Romênia sobre
Cooperação na Área do
Combate à Produção e ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e Substâncias Psicotrópicas, ao
Uso Indevido e à
Farmacodependência,
celebrado em Bucareste, em 22
de outubro de 1999.

Não Não
Decr.

Leg.245/20
01

PDC-511/2000
MSC
1434/1999

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da
República da Bolívia sobre a
Recuperação de Bens Culturais,
Patrimoniais e Outros Específicos
Roubados, Importados ou
Exportados Ilicitamente, celebrado
em La Paz, em 26 de julho de
1999.

CCJR

técnica
legislativa

PLEN aprovada Não
Decr. Leg.
97/2002
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PDC-512/2000 MSC-752/2000

Aprova o texto do Tratado
sobre Transferência de
Pessoas Condenadas e de
Menores sob Tratamento
Especial entre o Governo da
República Federativa do Brasil
e o Governo da República do
Paraguai, celebrado em
Brasília, em 10 de fevereiro de
2000.

Não Não Decr. Leg.
94/2002

PDC-513/2000 MSC 388/2000

Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação Científica e
Tecnológica celebrado entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia, em Kiev,
em 15 de novembro de 1999.

Não Não
Decr. Leg.
199/2001

PDC-518/2000 MSC 382/2000

Aprova o texto do Acordo, por
troca de Notas, para Abolição
Recíproca da Exigência de
Visto de Entrada entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Hungria, celebrado em
Budapeste, em 9 de novembro
de 1999.

Não Não Decr. Leg.
200/2001
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PDC-519/2000 MSC
1150/1998

Aprova o texto das Emendas
dos artigos 7º (20 de maio de
1965), 24 e 25 (16 de maio de
1998) e 74 (18 de maio de
1978) da Constituição da
Organização Mundial de Saúde,
concluída em Nova York, em 22
de julho de 1946.

Não Não Decr. Leg.
465/2001

PDC-520/2000 MSC 440/2000

Aprova o texto do Acordo entre
o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República Tcheca
sobre Cooperação Técnica e
Procedimentos Sanitários e
Fitossanitários, celebrado em
Brasília, em 18 de novembro de
1999.

CCJR
técnica

legislativa
PLEN – aprovada Não

Decr. Leg.
464/2001

PDC-588/2000 MSC 544/2000

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Mútua entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República do
Paraguai para Combater o
Tráfego de Aeronaves
Envolvidas em Atividades
Ilícitas Transnacionais,
celebrado em Brasília, em 10
de fevereiro de 2000.

Não Não
Decr. Leg.
31/2002
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PDC-639/2000 MSC
1080/2000

Aprova o texto do Acordo, por
troca de Notas, entre o Governo
da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América para o
Fornecimento de Material de
Defesa Norte-Americano,
celebrado em Washington, em
2 de junho de 2000.ACORDO
505.

Não Não Decr. Leg.
181/2000

PDC-665/2000 MSC 827/1999

Aprova o texto do Acordo de
Extradição entre os Estados
Partes do Mercosul e a
República da Bolívia e a
República do Chile, concluído
no Rio de Janeiro, em 10 de
dezembro de 1998.

Não Não
Decr. Leg.
35/2002

PDC-678/2000 MSC 785/2000

Aprova o texto do Acordo entre
o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República do
Panamá sobre Isenção de
Vistos em Passaportes
Comuns, celebrado em Brasília,
em 10 de abril de 2000.

Não Não
Decr.

Leg.468/20
01
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PDC-679/2000 MSC 948/2000

Aprova o texto do Acordo entre
o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo do Reino da Bélgica
sobre Transporte Aéreo,
celebrado em Brasília, em 18
de novembro de 1999.

Não Não
Decr.

Leg.466/20
01

PDC-680/2000 MSC 956/2000

Aprova o texto do Acordo entre
o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República do
Panamá sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por
Parte dos Dependentes do
Pessoal Diplomático,
Administrativo e Técnico,
celebrado em Brasília, em 10
de abril de 2000.

Não Não
Decr. Leg.
40/2002

PDC-681/2000 MSC
1088/2000

Aprova o texto do Protocolo de
Emenda ao Convênio de
Intercâmbio Cultural entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da Costa
Rica, celebrado em São José,
em 04 de abril de 2000.

1CCJR
técnica

legislativa
PLEN – aprovada Não Decr. Leg.

41/2002
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PDC-682/2000
MSC
1103/2000

Aprova o texto por troca de
Notas, pelo qual os Governos
da República Federativa do
Brasil e do Japão formalizam a
futura concessão de
financiamento de Y 40,163
bilhões (quarenta bilhões, cento
e sessenta e três milhões de
ienes) por parte do "Japan
Bank for International
Cooperation" (JBIC) para
implementação de cinco
projetos de desenvolvimento no
Brasil, celebrado em Brasília,
em 14 de julho de 2000.

CFT
substitutivo

(corrige
engano

transcrição
valores)

PLEN – aprovado Não
Decr. Leg.
441/2001

PDC-726/2000
MSC
1104/2000

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Mútua entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República do Peru
para Combater o Tráfego de
Aeronaves Envolvidas em
Atividades Ilícitas
Transnacionais, celebrado em
Lima, em 6 de dezembro de
1999.

Pendente
de parecer
CFT-CD
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PDC-729/2000
MSC
1075/2000

Aprova o texto da Convenção
entre a República Federativa do
Brasil e a República Portuguesa
destinada a Evitar a Dupla
Tributação e a Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre o Rendimento,
celebrada em Brasília, em 16
de maio de 2000.

1 PLEN
reserva ao

tratado

CFT: p/
adequação
financeira:
.mérito: rejeitada
CCJR: pela
constitucionalidade
PLEN: rejeitada

Não
Decr. Leg.
188/2001

PDC-730/2000
MSC
1079/2000

Aprova o texto do Tratado de
Amizade, Cooperação e
Consulta entre a República
Federativa do Brasil e a
República Portuguesa,
celebrado em Porto Seguro, em
22 de abril de 2000.

1 PLEN
reserva ao

tratado

CEIC: rejeitada
CECD: aprovada
CCJR :pela
constitucionalidade
PLEN: rejeitada

Não
Decr. Leg.
165/2001
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Sessão legislativa 2001

Proposição Origem Ementa
Reservas e
Emendas
Câmara

Aprovação/Rejeição de
Emendas Comissões e

Plenário Câmara

Emendas
Senado

Aprovação/
Rejeição Plenário
Senado

Última
ação

PDC-853/2001 MSC 1245/2000

Aprova o texto do Ajuste
Complementar ao Convênio Básico
de Cooperação Técnica para
Cooperação Turística, celebrado
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo na
República Bolivariana da
Venezuela, em Caracas, e 8 de
fevereiro de 2000 e de sua
Emenda, por troca de Notas,
concluída em 11 de julho de 2000.

Não Não
Decr.
Leg.

54/2002

PDC-854/2001 MSC 749/2000

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bolívia,
para Impedir o Uso Ilegal de
Precursores e Substâncias
Químicas Essenciais para o
Processamento de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas,
celebrado em La Paz em 26 de
julho de 1999.

Pronta
para

Pauta
PLEN –

CD
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PDC-855/2001 MSC 779/2000

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
do Peru sobre Cooperação e
Coordenação em Matéria de
Sanidade Agropecuária, celebrado
em Lima, em 6 de dezembro de
1999.

Não Não
Decr.
Leg.

55/2002

PDC-856/2001 MSC 783/2000

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
da Hungria sobre Cooperação nos
Campos da Quarentena Vegetal e
da Proteção de Plantas, celebrado
em Brasília, em 10 de novembro de
1999.

Não Não
Decr.
Leg.

124/2002

PDC-857/2001 MSC 784/2000

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
da Hungria sobre Cooperação
Técnica e Procedimentos Sanitários
nas Áreas Veterinária e de Saúde
Pública Animal, celebrado em
Brasília, em 10 de novembro de
1999.

Não Não
Decr.
Leg.

123/2002

PDC-858/2001 MSC 1113/2000

Aprova o texto do Protocolo
Modificativo do Protocolo que
Institui o Prêmio Camões, entre a
República Federativa do Brasil e a
República Portuguesa, celebrado
em Lisboa, em 17 de abril de 1999.

Pronta
para

Pauta
CCJR-

CD
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PDC-859/2001 MSC 1221/2000

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
da Costa Rica sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por Parte
de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado
em São José, em 4 de abril de
2000.

1 CCJR
técnica

legislativa
PLEN - aprovada Não

Decr.
Leg.

153/2002

PDC-860/2001 MSC 1357/2000

Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação no Campo da
Sanidade Veterinária, celebrado
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da
Romênia, em Brasília, em 25 de
julho de 2000.

Não Não
Decr.
Leg.

58/2002

PDC-861/2001 MSC 1412/2000

Aprova o texto do Tratado sobre as
Relações de Parceria, celebrado
entre a República Federativa do
Brasil e a Federação Russa, em
Moscou, em 22 de junho de 2000.

Não Não
Decr.
Leg.

490/2001

PDC-862/2001 MSC 1413/2000

Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação nas Áreas de Proteção
de Plantas e da Quarentena
Vegetal, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e
o Governo da Romênia, em
Brasília, em 25 de julho de 2000.

Não Não
Decr.
Leg.

46/2002
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PDC-863/2001 MSC 1414/2000

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da
Federação da Rússia sobre
Cooperação na Área de
Quarentena Vegetal, celebrado em
Moscou, em 22 de junho de 2000.

Não Não
Decr.
Leg.

49/2002

PDC-894/2001 MSC 932/2000

Aprova o texto da Convenção
Internacional sobre a Supressão de
Atentados Terroristas com Bombas,
adotada pela Assembléia Geral das
Nações Unidas em 15 de dezembro
de 1997 e subscrita pelo Governo
Brasileiro em 12 de março de 1999.

Não Não
Decr.
Leg.

116/2002

PDC-895/2001 MSC 1309/2000

Aprova solicitação de fazer
declaração facultativa prevista no
artigo 14 da Convenção
Internacional sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação
Racial, reconhecendo a
competência do Comitê sobre a
Eliminação da Discriminação Racial
para receber e analisar denúncias
de violações dos direitos humanos
cobertos na Convenção.

Não Não
Decr.
Leg.

57/2002
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PDC-951/2001 MSC 661/2000

Aprova o texto do XXI Protocolo
Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica nº 35,
celebrado entre os Governos dos
Estados Partes do Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL) e o
Governo da República do Chile,
assinado em 19 de outubro de
1999.

Pronta
para

Pauta
CCJR-

CD

PDC-1041/2001 MSC 1677/2000

Aprova o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos entre o Governo
da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Polônia,
assinado na cidade do Rio de
Janeiro, no dia 13 de março de
2000.

Pendent
de

Parecer
CFT –

CD

PDC-1042/2001 MSC 389/2000

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América relativo à
Cooperação entre suas Autoridades
de Defesa da Concorrência na
Aplicação de suas Leis de
Concorrência, celebrado em
Washington, em 26 de outubro de
1999.

CREDN
(PDC
com

reserva
ao

tratado)

CICT : aprovado
CCJR: aprovado
PLEN: aprovado

Não
Decr.
Leg.

154/2002

PDC-1060/2001 MSC 681/1999

Aprova o texto do Acordo de
Extradição entre os Estados Partes
do MERCOSUL, concluído no Rio
de Janeiro, em 10 de dezembro de
1998.

CREDN
cláusula

interpretat.

Pronta
para

Pauta
PLEN-

CD
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PDC-1061/2001 MSC 750/2000

Aprova o texto do Protocolo de
Montevidéu sobre Comércio de
Serviços do MERCOSUL, concluído
em Montevidéu, em 15 de
dezembro de 1997, acompanhado
de seus quatro anexos Setoriais,
adotados pela Decisão 9/98, do
Conselho Mercado Comum, em 23
de julho de 1998.

Pronta
para

Pauta
PLEN-

CD

PDC-1062/2001 MSC 1678/2000

Aprova o texto da Convenção
Interamericana sobre
Transparência nas Aquisições de
Armas Convencionais, aberta a
assinaturas na cidade de
Guatemala, em 7 de junho de 1999,
por ocasião do Vigésimo-Nono
Período Ordinário de Sessões da
Assembléia-Geral da Organização
dos Estados Americanos.

Pronta
para

Pauta
PLEN-

CD
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PDC-1063/2001 MSC 1712/2000

Aprova o texto dos Estatutos
Sociais da Associação dos
Supervisores Bancários das
Américas (ASBA), constituída em
14 de maio de 1999, na cidade do
México, "com o objetivo de
promover e manter uma estreita
comunicação entre os órgãos de
supervisão e fiscalização bancária
das Américas, proporcionar um foro
de alto nível para o tratamento e
intercâmbio de idéias, tecnologias,
técnicas e experiências sobre a
matéria de competência de seus
membros, além de promover a
realização de estudos e programas
de capacitação sistemáticas e
permanentes".

Pendent
de

parecer
CCJR-

CD

PDC-1064/2001 MSC 2027/2000

Aprova o texto do Acordo-Quadro
sobre a Cooperação nos Usos
Pacíficos do Espaço Exterior,
celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia, em Kiev, em
18 de novembro de 1999.

Pendent
de

parecer
CCJR-

CD
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PDC-1065/2001 MSC 223/2001

Aprova o texto do Ajuste
Complementar ao Acordo Básico de
Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
da Nicarágua para Implementação
do Projeto "Programa de
Modernização do Setor
Dendroenergético da Nicarágua",
celebrado em Manágua, em 22 de
novembro de 2000.

Pendent
de

parecer
CCJR-

CD

PDC-1093/2001 MSC 1456/1999

Aprova o texto do Acordo de
Admissão de Títulos e Graus
Universitários para o Exercício de
Atividades Acadêmicas nos
Estados Partes do MERCOSUL.

Pronta
para

Pauta
CCJR-

CD

PDC-1094/2001 MSC 1792/2000

Aprova o texto da Convenção
Internacional para a Proteção dos
Vegetais (CIPV), aprovado na 29ª
Conferência da FAO, em novembro
de 1997.

Pendent
de

parecer
CCJR -

CD

PDC-1095/2001 MSC 25/2001

Aprova o texto da Ata Constitutiva
da Associação de Estados Ibero-
Americanos para o
Desenvolvimento das Bibliotecas
Nacionais dos Países Ibero-
Americanos (ABINIA) criada como
organismo intergovernamental, em
12 de outubro de 1999, em reunião
ocorrida em Lima, para a qual o
Brasil enviou delegação.

Pronta
para

Pauta
PLEN -

CD
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PDC 1174/2001 MSC 219/2001

Aprova o texto do Acordo Quadro
de Cooperação Financeira entre a
República Federativa do Brasil e o
banco Nórdico de Investimento,
celebrado em Helsinki, em 17 de
setembro de 1999

Não Não
Decr.
Leg.

440/2001

PDC 1267/2001 MSC 399/2001

Aprova o texto do acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
da Coréia Para Cooperação nos
Usos Pacíficos da Energia Nuclear,
celebrado em Seul, em 18 de
janeiro de 2001.

Pendent
de

parecer
CCJR-

CD

PDC-1334/2001 MSC 708/2001

Aprova o texto do acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
da Coréia, sobre Isenção de Vistos,
celebrado em Seul, em 18 de
janeiro de 2001.

Não Não
Decr.
Leg.

76/2002

PDC-1335/2001 MSC 721/2001

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
Francesa sobre o Projeto de
construção de uma Ponte Sobre o
Rio Oiapoque, celebrado, em
Brasília, em 05 de abril de 2001.

Não Não
Decr.
Leg.

140/2002
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PDC-1357/2001 MSC 374/2001

Aprova o texto do protocolo
facultativo à convenção sobre a
eliminação de todas as formas de
discriminação contra a mulher,
assinado pelo governo Brasileiro no
dia 13 de março de 2001, na sede
das Nações Unidas, em Nova York.

Não Não
Decr.
Leg.

107/2002

PDC-1446/2001 MSC 296/2001

Aprova com ressalvas e emendas o
texto do Acordo entre Governo da
República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da
América sobre Salvaguardas
Tecnológicas Relacionadas à
Participação dos Estados Unidos da
América nos Lançamentos a partir
do Centro de Lançamento de
Alcântara, celebrado em Brasília,
em 18 de abril de 2000.

CREDN
mérito

reservas e
emendas
CCTCI

cláusulas
interpretat.
substitutivo

Pendent
de

parecer
CCJR-

CD

PDC-1488/2001 MSC 6/2001

Aprova o texto do Acordo sobre
Supressão de Vistos em
Passaportes Diplomáticos,
Especiais e de Serviço entre os
Governos dos Países Membros da
Comunidades dos Países de
Língua Portuguesa, celebrado em
Maputo, em 17 de julho de 2000.

Pronta
para

Pauta
PLEN-

CD
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PDC-1490/2001 MSC 413/2001

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Cultural e Educacional
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da
República Federal da Nigéria,
celebrado em Brasília, em 8 de
novembro de 2000.

Pronta
para

Pauta
CCJR-

CD

PDC-1491/2001 MSC 820/2001

Aprova o texto do Acordo entre a
República Federativa do Brasil e o
Governo da Romênia de
Cooperação no Campo do Turismo,
celebrado em Brasília, em 25 de
julho de 2000.

Pronta
para

Pauta
CCJR-

CD

PDC 1492/2001 MSC 971/2001

Aprova o texto do Protocolo ao
Convênio para a Cooperação no
Quadro da Conferência Ibero-
Americana para a constituição da
Secretaria de Cooperação Ibero-
Americana, feito e assinado em 15
de novembro de 1999, por ocasião
da IX Conferência Ibero-Americana
de Chefes de Estado e de Governo,
realizada em Havana, Cuba.

Pendent
de

parecer
CCJR-

CD
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PDC 1574/2001 MSC 341/2001

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
Oriental do Uruguai para a
Construção de uma Segunda Ponte
sobre o Rio Jaguarão, nas
proximidades das Cidades de
Jaguarão e Rio Branco, e
Recuperação da Atual Ponte Barão
de Mauá, celebrado em 21 de
novembro de 2000.

Pronta
para
pauta
PLEN

CD
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Sessão legislativa 2002

Proposição Origem Ementa
Emendas
Câmara

Aprovação/Rejeição de
Emendas Comissões e
Plenário Câmara

Emendas
Senado

Aprovação/
Rejeição

Plenário Senado

Última ação

PDC-1625/2002
MSC 942/2001

Submete à consideração do
Congresso Nacional o texto
do Acordo de Cooperação na
Área de Turismo entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Croácia, celebrado em
Brasília, em 07 de junho de
2001.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD

PDC-1644/2002 MSC 882/2001

Aprova o texto da Convenção
entre a República Federativa
do Brasil e a República do
Chile destinada a evitar a
dupla tributação e prevenir a
evasão fiscal em relação ao
Imposto sobre a Renda,
celebrada em Santiago, em 03
de abril de 2001.

Pronta p/
Pauta
PLEN-CD

PDC-1661/2002 MSC 1084/2001

Aprova o texto do Estatuto de
Roma do Tribunal Penal
Internacional, aprovado em 17
de julho de1998 e assinado
pelo Brasil em 7 de fevereiro
de 2000.

NÃO NÃO
Decr.leg.
112/2002
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PDC-1663/2002 MSC 829/2001

Submete à consideração do
Congresso Nacional o texto
do Acordo de sede entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Centro Interamericano de
Administrações Tributárias,
celebrado em Santiago do
Chile, em 3 de abril de 2001.

Pronta p/
Pauta
PLEN-CD

PDC-1664/2002 MSC 166/2002

Aprova o texto do Protocolo
de Quioto à Convenção-
Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima,
aberto a assinaturas na
cidade de Quioto, Japão, em
14 de dezembro de 1997, por
ocasião da Terceira
Conferência das Partes da
Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre
Mudança do Clima

Não Não

Dec. Leg
144/2002

PDC-1688/2002 MSC 256/2001

Aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República
Argentina para a Viabilização
da Construção e Operação de
Novas Travessias Rodoviárias
sobre o Rio Uruguai,
celebrado em Florianópolis,
em 15 de dezembro de 2000.

Pronta p/
Pauta
PLEN-CD
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PDC-1689/2002 MSC 1263/2001

Aprova o texto do Acordo de
Comércio e Cooperação
Econômica entre o Governo
da República Federativa do
Brasil e o Governo da
República Eslovaca,
celebrado em Brasília, em 10
de julho de 2001.

Pendente
de Parecer
CCICT-CD
Pronta p/
Pauta
CCJR-CD

PDC-1690/2002 MSC 1262/2001

Aprova o texto do Acordo
sobre Isenção Parcial de
Vistos, celebrado entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Tunísia, em Túnis, em 19 de
julho de 2001.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD

PDC-1691/2002 MSC 51/2002

Aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Turquia sobre Isenção de
Visto para Titulares de
Passaportes Comuns,
celebrado em Ancara, em 20
de agosto de 2001.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD
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PDC-1694/2002 MSC 53/2002

Aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da Nova Zelândia
sobre Isenção Parcial de
Vistos, celebrado em Brasília,
em 20 de novembro de 2001.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD

PDC-1695/2002 MSC 63/2002

Aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da Nova Zelândia
sobre o Exercício de Atividade
Remunerada por Parte de
Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular,
Administrativo, Militar e
Técnico, celebrado em
Wellington, em 3 de outubro
de 2001.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD

PDC-1696/2002 MSC 1081/2000
Aprova o texto da Emenda ao
Artigo XIII da Convenção
Constitutiva da União Latina.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD

PDC-1697/2002 MSC 1068/2001

Submete à apreciação do
Congresso Nacional o texto
do Acordo-Quadro sobre Meio
Ambiente, assinado em
Assunção, no âmbito do
Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL), em 22 de
junho de 2001.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD
Pendente
de
Relatório
Mercosul
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PDC-1838/2002 MSC 1397/2001

Aprova o texto do Protocolo
sobre Privilégios e Imunidades
da Autoridade Internacional
dos Fundos Marinhos,
assinado em Kingston, em 27
de agosto de 1998.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD

PDC-1839/2002 MSC 1104/2001

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação entre o Governo
da República Federativa do
Brasil e o Governo da
República do Panamá, no
Campo da Luta contra o
Crime Organizado, celebrado
em Brasília, em 21 de agosto
de 2001.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD

PDC-1840/2002 MSC 830/2001

Aprova o texto dos Estatutos e
Regulamentos do Centro
Interamericano de
Administrações Tributárias,
adotado na cidade do
Panamá, em julho de 2000.

Pronta p/
Pauta
PLEN-CD
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PDC-2013/2002 MSC 52/2002

Aprova o texto das "Emendas
ao Acordo Relativo à
Organização Internacional de
Telecomunicações por
Satélite e Acordo
Operacional", aprovadas pela
25ª Assembléia das Partes,
realizada entre 13 e 17 de
novembro de 2000, e pela 31ª
Assembléia de Signatários,
dos dias 09 e 10 de novembro
de 2000.

Pendente
de Parecer
CCTCI-CD
CCJR-CD

PDC-2014/2002 MSC 1413/2002

Aprova o texto da nova versão
do Acordo Internacional do
Cacau (ALCACAU/2001), que
substituirá o Alcacau/1993.

Pendente
de Parecer
CCJR-CD

PDC-2015/2002 MSC219/2002

Aprova o texto da Convenção
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia para
Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a
Renda, celebrada em Kiev,
em 16 de janeiro de 2002.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD
Pendente
de Parecer
CFT-CD
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PDC-2226/2002 MSC 250/2002

Aprova, com emendas, 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.

CREDN
mérito

Pendente
de Parecer
CCTCI-CD
CCJR-CD

PDC-2228/2002

Aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação Financeira
para a Execução de Projetos
para a Preservação das
Florestas Tropicais, celebrado
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República Federal
da Alemanha por ocasião da
visita oficial do Chanceler
Gerhard Schroeder a Brasília,
realizada em 14 de fevereiro
de 2002.

Pronta p/
Pauta
CCJR-CD
Pendente
de Parecer
CFT-CD
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PDC-2307/2002 MSC 1105/2001

Aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República
Argentina para o Provimento
de Capacidade Espacial,
celebrado no Rio de Janeiro,
em 8 de maio de 2001.

Pendente
de Parecer
CCTCI-CD
CCJR-CD

PDC-2308/2002 MSC 1398/2001

Aprova o texto da Convenção
para a Unificação de Certas
Regras Relativas ao
Transporte Aéreo
Internacional, levado a cabo
na Sede da Organização da
Aviação Civil Internacional,
OACI, e concluído em
Montreal, em 28 de maio de
1999.

Pendente
de Parecer
CCJR-CD
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PDC-2309/2002 MSC 49/2002

Aprova o texto do "Protocolo
Adicional ao Acordo-Quadro
de Cooperação em Aplicações
Pacíficas da Ciência e
Tecnologias Espaciais entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Argentina relativo à
Concessão de Reciprocidade
na Aquisição de
Equipamentos para a
Cooperação Espacial",
celebrado em Buenos Aires,
em 14 de agosto de 2001.

Pendente
de Parecer
CCJR-CD

PDC-2310/2002 MSC 211/2002

Aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Namíbia sobre Cooperação
Naval, celebrado em
Windhoek, Namíbia, em 3 de
dezembro de 2001

Pendente
de Parecer
CCJR-CD
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PDC-2311/2002 MSC 245/2002

Aprova o texto do Convênio
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República
Argentina sobre Assistência
aos Nacionais de cada uma
das Partes que se encontrem
em Território de Estados nos
quais não haja Representação
Diplomática ou Consular de
seus Respectivos Países,
celebrado em Buenos Aires,
em 14 de agosto de 2001.

Pendente
de Parecer
CCJR-CD

PDC-2312/2002 MSC 384/2002

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Técnica entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Tunísia, celebrado em
Brasília, em 13 de março de
2002.

Pendente
de Parecer
CCJR-CD
CFT-CD

PDC-2313/2002 MSC 385/2002

Aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da Tunísia sobre
Cooperação entre os Institutos
Diplomáticos de Ambos os
Países, celebrado em Brasília,
em 13 de março de 2002.

Pendente
de Parecer
CCJR-CD
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PDC-2314/2002 MSC 393/2002

Aprova o texto do Acordo
entre os Governos da
República Federativa do Brasil
e da República do Panamá
sobre Cooperação entre as
Academias Diplomáticas de
Ambos os Países, firmado em
Brasília, em 21 de agosto de
2001.

Pendente
de Parecer
CCJR-CD

PDC-2315/2002 MSC 394/2002

Aprova o texto do Segundo
Protocolo relativo à
Convenção de Haia de 1954
para a Proteção de Bens
Culturais em Caso de Conflito
Armado, celebrado em Haia,
em 26 de março de 1999.

Pendente
de Parecer
CCJR-CD

PDC-2316/2002 MSC 407/2002

Aprova os textos das
emendas aos artigos VI e
XIV.A do Estatuto da Agência
Internacional de Energia
Atômica (AIEA), aprovadas
por Resoluções da
Conferência Geral da AIEA,
em 1º de outubro de 1999.

Pendente
de Parecer
CCJR-CD
CME-CD
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PDC-2317/2002 MSC 697/2002

Aprova o texto do Acordo de
Sede entre o Governo da
República Federativa do Brasil
e a Organização dos Estados
Ibero-Americanos para
Educação, a Ciência e a
Cultura (OEI), celebrado em
Brasília, em 30 de janeiro de
2002.

Pendente
de Parecer
CCJR-CD
CFT-CD

PDC-2408/2002 MSC 27/2001

Aprova o texto da Convenção
para Evitar a Dupla Tributação
em Matéria de Imposto de
Renda, Prevenir e Combater a
Evasão Fiscal e sobre
Matérias Aduaneiras,
celebrada entre o Governo da
República Federativa do Brasil
e o Governo da República do
Paraguai, em 20 de setembro
de 2000

Pendente
de Parecer
CCJR-CD

PDC-2409/2002 MSC 90/2002

Aprova o texto do Acordo
entre a República Federativa
do Brasil e a República
Portuguesa sobre o Exercício
de Atividades por Parte de
Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular,
Administrativo, Técnico e de
Apoio ou Serviço, celebrado
em Brasília, em 5 de setembro
de 2001

Pendente
de Parecer
CCJR-CD
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PDC-2410/2002 MSC 134/2002

Aprova os textos da
Convenção para a Supressão
de Atos Ilícitos Contra a
Segurança da Navegação
Marítima e do Protocolo para
a Supressão de Atos Ilícitos
Contra a Segurança de
Plataformas Fixas Localizadas
na Plataforma Continental,
concluídos em Roma, em 10
de março de 1988

CREDN

reserva

Pendente
de Parecer
CCJR-CD

PDC-24112002 MSC 331/2002

Aprova o texto do Acordo de
Assistência Judiciária em
Matéria Penal entre a
República Federativa do Brasil
e a Ucrânia, celebrado em
Kiev, em 16 de janeiro de
2002

Pendente
de Parecer
CCJR-CD

PDC-2513/2002 MSC 670/2002

Aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação na Área da
Indústria de Energia entre o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Gabinete de Ministros da
Ucrânia, celebrado em Kiev,
em 16 de janeiro de 2002

Pendente
de Parecer
CCJR-CD
CEICT-CD
CME-CD
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Siglas e Abreviações

CCJR – Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (Câmara)
CCTCI – Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Câmara)
CD – Câmara dos Deputados
CDCMAM – Comissão de Defesa do Consumidor, Meio-Ambiente e Minorias (Câmara)
CECD – Comissão de Educação, Cultura e Desporto (Câmara)
CEIC – Comissão de Economia, Indústria e Comécio (Câmara)
CFT – Comissão de Finanças e Tributação (Câmara)
CME – Comissão de Minas e Energia (Câmara)
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Senado)
CREDN – Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Câmara)
CTASP – Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público (Câmara)
Decr. Leg. – Decreto Legislativo
MSC – Mensagem
PDC – Projeto de Decreto Legislativo
PLEN – Plenário
SF – Senado Federal
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ANEXO II

. Entrevistas com Parlamentares membros da CREDN e da CCJR

Deputado Antonio Carlos Pannunzio  27/11/2002
Membro da CREDN em 1999, 2000, 2001 e 2002
Presidente da CREDN em 1999

Norma: Deputado, a seu ver, o Poder Legislativo exerce plenamente as suas
prerrogativas constitucionais de apreciação, controle e fiscalização dos atos da
política externa brasileira?

Deputado Pannunzio: Eu entendo que o legislativo tradicionalmente guardava
uma posição muito conservadora com relação à política externa, acordos
multilaterais e tratados internacionais dos quais o Brasil era um dos signatários.
Havia uma interpretação, aliás constou inclusive das constituições anteriores
de 1988, no sentido de o Congresso Nacional, o Legislativo como um todo,
deliberar sobre tratados internacionais apenas quanto a sua ratificação ou
eventual rejeição do mesmo. Havia essa interpretação, eu acredito que muito
mais em função de a área de política externa, há  alguns anos,  não ter o
devido destaque. Talvez em função do isolamento comercial que o Brasil
guardava em relação aos demais países do mundo e em função da tradição de
uma certa forma de concentração de poder no Executivo.

Mas de 1988 pra cá, com a consolidação do processo democrático, mas
sobretudo com a abertura do Brasil e a globalização como um fato
acontecendo no dia a dia do brasileiro, não dá mais para o Congresso Nacional
continuar com essa política passiva com relação à política externa. Daí o nosso
posicionamento de entender que quem pode mais, pode também menos. Ou
seja, quando o texto constitucional no seu artigo 49 diz que é da competência
exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente seus tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional, quando fala em resolver definitivamente, não
há porque interpretar que resolver definitivamente seja apenas rejeitar ou
homologar. Resolver definitivamente pode ser, e nós já temos aqui na Câmara
dos Deputados, mais particularmente na Comissão de Relações Exteriores,
observado essa nova postura, nós já temos introduzido modificações em
acordos bilaterais, ou mesmo multilaterais dos quais o Brasil é signatário e
evidentemente aguardando que o governo, através do Ministério da Relações
Exteriores, volte a renegociar aqueles tópicos.

... (gravação interrompida)

Se nós quisermos fazer uma comparação entre as competências congressuais
e do Executivo e tomarmos aqui como parâmetro para a comparação o que
acontece em relação à política externa no Congresso americano, nós vamos
ver que a situação é inversamente, diametralmente, oposta à nossa. Ou seja,
tem lá nos EUA o Congresso a última palavra, mas entendo que a última
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palavra não seja apenas de aprovar ou rejeitar, tanto que os congressistas
alteram tópicos, artigos, incisos de tratados e de acordos e, mais ainda, quando
o Executivo entende ser necessária uma determinada autonomia para negociar
um determinado acordo ou tratado, ele pede o chamado Trade Promotion
Authority, que era antigamente o fast track, e nesse TPA o Congresso delimita
os parâmetros até onde o Executivo tem a liberdade para negociar e que não
serão depois objeto de eventual modificação, alteração ou glosa por parte do
Congresso. Se fizermos a comparação com o texto brasileiro, nós vamos
perceber que a interpretação que se dá aqui no Brasil é que o Presidente da
República e seus delegados, no caso o Ministério das Relações Exteriores,
teria um fast track, um TPA, parâmetros delimitadores para todas as áreas de
política externa, o que é um absurdo. Então eu fico nessa interpretação que
nós passamos a dar aqui na Comissão de Relações Exteriores de que quem
pode mais, pode menos, conseqüentemente é da competência nossa,
alterações, emendas, modificações, ou propostas de modificações em atos
internos.

Essa é uma atitude que a Comissão de Relações Exteriores já vem adotando.
O caso da Base de Alcântara foi o mais gritante de todos, onde ficou muito
claro o posicionamento nosso aqui, independentemente de situação ou
oposição, de partido político ou ideologia. Mas, além de Alcântara, nós já
tivemos mais dois ou três onde nós já introduzimos alterações e até agora não
houve nenhuma conseqüência, de eventualmente ser denunciado pelo país
com quem foi celebrado o acordo ou eventualmente impugnado por ação do
executivo pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não tivemos nenhum caso ainda
de retorno, mas o caso de Alcântara não foi ainda concluída a prestação final.

Norma E o que o senhor acha que o Congresso Nacional pode fazer para
dirimir essas dúvidas de interpretação?

Pannunzio Talvez o ideal seja realmente promover uma Emenda Constitucional
para deixar claro isso aí e introduzir essa figura, não sei como chamar em
português, vamos chamar dos “parâmetros delimitadores das negociações em
tratados internacionais”. O da ALCA agora, por exemplo, talvez seja o de maior
complexidade, onde o Congresso Nacional já tem demonstrado que não vai
ficar em uma atitude passiva, esperando que o Executivo conduza a
negociação para depois nós decidirmos se ratificamos ou rejeitamos. Nós
estamos acompanhando par e passo, nós estamos promovendo debates no
âmbito parlamentar entre países que poderão integrar ou não a ALCA, nós
estamos buscando subsídios nos paises que já formam blocos econômicos ou
de identidade aduaneira, como é o caso dos países que integram o NAFTA. Eu
mesmo, recentemente, estive no Canadá. Junto com o Ministério das Relações
Exteriores daquele país, o órgão lá também é o Ministério da Relações
Exteriores e Comércio, no caso é muito razoável que assim seja, eu procurei
checar o que aconteceu naquele país depois da celebração do Acordo do
NAFTA, no sentido do aumento das exportações ou importações, o impacto no
chamado mercado de trabalho, se aumentou mais a oferta de emprego ou se
diminuiu, enfim, estou pegando todos os dados. Eu tive uma colaboração muito
boa, muito positiva por parte das autoridades canadenses e também dos
parlamentares canadenses com relação ao NAFTA. Até para que a gente



108

possa usar, também para fazer uma analogia, embora as realidades sejam
distintas, mas para fazer uma analogia sobre o que poderá acontecer aqui no
Brasil.

Deputado Ney Lopes  02/12/2002
Membro da CCJR em 1999, 2000, 2001 e 2002
Presidente da CCJR em 2002

Norma: Deputado, a seu ver, o Poder Legislativo exerce plenamente as suas
prerrogativas constitucionais de apreciação, controle e fiscalização dos atos da
política externa brasileira?

Dep. Ney Lopes  Não, eu acho que esse ponto é altamente falho na estrutura
constitucional do Brasil. A Constituição, no seu artigo 49 e incisos, fixa a
competência exclusiva do Congresso no que se refere a tratados, acordos ou
atos internacionais. Mas, nos três incisos do artigo 49, I, X e XI, existem regras
meramente subjetivas que não conferem ao Poder Legislativo a prerrogativa
absolutamente fundamental de poder acompanhar e influir em caráter prévio na
celebração desses atos, desses tratados e desses acordos.

Devo dizer que não me oponho à regra constitucional que, aliás, é tradição no
Brasil, de que é competência privativa do Presidente da República celebrar
tratados, convenções e atos internacionais. Acho que esse princípio deve ser
preservado. Todavia, o Congresso não pode ser apenas um instrumento de
referendo desses atos, desses tratados, desses acordos. Acho que o
Congresso teria que ter, a nível constitucional, uma competência exclusiva
semelhante a que tem países democráticos do mundo, como os EUA. Nos
EUA, o Governo, o Executivo, o Presidente da República é quem celebra os
tratados, as convenções e os atos, porém, antecede uma resolução
congressual dando os limites e a extensão das negociações. Veja por exemplo
o recente caso do fast track dos EUA, onde o Senado e a Câmara
estabeleceram as fronteiras, delimitaram a área até onde podem ir, até onde
não podem ir as negociações do Presidente George Bush. Portanto, esse
modelo não retira do Executivo a competência que, repito, deve ser privativa do
Presidente da República de celebrar esses atos, tratados e acordos. Porém,
como o Congresso Nacional é a caixa de ressonância da sociedade, acredito
que tais atos teriam um conteúdo de legitimidade muito mais expressivo se
houvesse essa co-participação na fase de negociação desses atos
internacionais, tratados e acordos.

O modelo de conferir ao Congresso o poder ou a competência exclusiva de
fiscalizar, de controlar, de zelar pela preservação de sua competência não é
suficiente para dar ao Congresso a competência que lhe é imanente de poder
transferir para o Executivo, em caráter prévio, com antecedência, os limites que
esse mesmo executivo teria de obedecer na celebração desses atos. Portanto,
eu acho que o sistema constitucional brasileiro não valoriza o Congresso
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Nacional, o Poder Legislativo, nos termos que deveria valorizar. Porque o
Congresso Nacional brasileiro nada mais é do que um mero referendador de
um fato consumado. São celebrados todos os atos, todos os acordos, todos os
convênios, depois disso argumenta sempre o Executivo que não é possível
haver nenhum ajuste, não é possível haver nenhuma alteração, porque seria
um desprestígio à soberania do Brasil pelo fato de que aqueles atos já estão
celebrados em caráter definitivo. O exagero está aí, celebrar em caráter
definitivo acordos que envolvem interesses internos e externos sem que o
Legislativo, que reflete esses interesses, pela natureza representativa das
Casas, Senado e Câmara, tenha tido uma presença anterior de visualizar, ou
de projetar até onde seria mais legítimo ou menos legítimo o país negociar.

Essa é a posição que eu defendo, no sentido de que a regra constitucional
hoje, quer seja a do Congresso, do artigo 49, quer seja da competência
privativa do Presidente de celebrar tratados, do artigo 84, tenha um ajuste,
assemelhando o texto constitucional brasileiro a outros textos, principalmente
ao americano, onde a política externa faz parte da pauta legislativa.

No Brasil, política externa não faz parte da pauta legislativa, pelo desinteresse
natural, e até compreensível, dos congressistas que nada influem, a não ser
carimbar o que o Executivo já fez de acordo com os seus interesses, e de
acordo com sua orientação. Na hora em que o Congresso brasileiro tiver uma
participação mais ativa anterior à celebração dos tratados, naturalmente que
esse interesse vai aumentar e o Plenário não será surpreendido com temas
polêmicos de nível internacional que chegam aqui para ser debatidos, muito
mais à luz das emoções ou dos radicalismos ideológicos do que do pleno
conhecimento do texto negociado.

Norma: Então, na sua opinião, os textos poderiam vir antes ao Congresso, na
fase de negociação, e este fixaria alguns parâmetros para o Executivo?

Ney Lopes: Acho que deveria ter uma regra de procedimento, uma regra
processual, estabelecido os princípios gerais na Constituição, no sentido de
que, em certos setores, como por exemplo economia, segurança nacional,
estrutura legislativa, e outros temas, nesses casos específicos, o Executivo
informaria o Legislativo que estava iniciando negociações para celebração de
atos internacionais, daria ao legislativo o estágio em que esses entendimentos
estariam sendo feitos e as duas casas decidiriam no sentido ou de liberar o
Executivo para negociar de acordo com os interesses definidos pelo Governo,
ou, através de resolução, definir, demarcar, até onde o Executivo não poderia
ir. Veja por exemplo, repito, no caso americano, deram a Bush todo o poder de
negociar menos na área agrícola, que eles entendem que devem ser mantidos
e preservados os subsídios que são interesses dos Estados Unidos. Isso quer
dizer, o Presidente Bush pode quase tudo, mas não pode tudo, em razão da
delegação, digamos assim, que recebeu do Congresso.

No caso brasileiro, está sendo negociada a ALCA. Pergunte a qualquer
parlamentar de boa cultura dentro do Congresso, que ele certamente vai saber
o que está ocorrendo pelas notícias de jornal e, às vezes, muito mal. Porque a
ALCA só virá para o Congresso quando ela já for uma realidade, ou não. Na
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hipótese de ela ser firmada, vai haver uma belíssima solenidade, o Presidente
da República, Ministros, todos assinam, os jornais publicam, as televisões
divulgam e um mês, dois meses depois chega aqui o tratado e o Executivo diz,
é para aprovar rapidamente porque o interesse nacional exige. Ora, isso é um
desrespeito ao Poder Legislativo. Melhor seria que o Executivo fizesse tudo
sozinho e assumisse a responsabilidade. Se for o caso de entenderem que o
Legislativo não tem atribuições ou competência para esse exame ou esse
acompanhamento, que o executivo assuma sozinho. É muito melhor do que o
Congresso fazer um papel apenas de carimbador de acordos já feitos e
consumados.

Deputado. Aldo Rebelo  03/12/2002
Membro da CREDN em 1999, 2000, 2001 e 2002
Presidente da CREDN em 2002
Membro da CCJR em 2001

Norma: Deputado, a seu ver, o Poder Legislativo exerce plenamente as suas
prerrogativas constitucionais de apreciação, controle e fiscalização dos atos da
política externa brasileira?

Dep. Aldo Rebelo: Eu penso que a Constituição e o Regimento Interno, tanto
da Câmara quanto o do Senado, contêm elementos jurídicos necessários para
que o Congresso exerça plenamente as suas funções, as suas atividades. O
que penso que falta é a existência das condições materiais plenas para que
essas atividades, essas prerrogativas, sejam exercidas. Ou seja, a presença de
um quadro técnico suficiente para prestar ao Congresso a assessoria
necessária para que esse acompanhamento, para que a fiscalização seja
realizada com eficácia. E penso que ainda há instrumentos mais recentes, já
resolvidos pela Comissão de Constituição e Justiça que é o que dá à Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e também à Câmara dos
Deputados a prerrogativa de interpretar cláusulas de atos internacionais. Ou
seja, a Constituição, embora diga que a prerrogativa da celebração desses
acordos seja privativa do Presidente da República, o Congresso já pode
interpretar, interpretar inclusive modificando. Portanto eu acho que cabe ao
próprio Congresso, e a Câmara, principalmente, que eu conheço mais, elevar a
qualidade do trabalho de acompanhamento e de fiscalização já figurados pela
Constituição e pelo Regimento.

Norma O que a Câmara poderia fazer então nesse sentido, de exercer de
forma menos tímida essa função?

Dep. Aldo Rebelo Eu creio que são duas esferas. Na Consultoria Legislativa
reforçar com quadros, com novos consultores o acompanhamento das
atividades de relações exteriores, que é uma atividade muito vasta. Se você for
acompanhar a divisão de trabalho dentro do Itamaraty, você vai ver quantos
diplomatas, quantos chefes, quantos Conselheiros, quantos Ministros,
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Secretários e Assessores são necessários para acompanhar cada área. E aqui
você dispõe de um número muito pequeno de consultores para acompanhar
todas as atividades, para oferecer pareceres, realizar os discursos dos
parlamentares.

Eu acho que deveria se reforçar a Consultoria Legislativa. E, outra coisa
também, seria reforçar a própria Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional com um quadro que pudesse dar um assessoramento mais eficaz às
atividades da Comissão. Porque o que nós temos na Comissão é quase que
um assessoramento puramente legislativo, ou seja, técnico, sobre como
proceder com as matérias daqui da própria Casa e as de iniciativas do Poder
Executivo. Eu acho que essas duas medidas seriam suficientes.

Há quem pense, e há proposta nesse sentido em tramitação, na Comissão e na
Câmara, em modificar a própria Constituição, oferecendo à Câmara quase que
uma responsabilidade de co-participação. Seria quase como uma co-
responsabilidade juntamente com o Executivo na elaboração de acordos
internacionais. Eu pessoalmente tenho dúvidas sobre a eficácia desse
instrumento. Eu acho que hoje quando se exige agilidade dos países na
celebração de acordos de cooperação nesse processo de integração, eu temo
que essa medida possa ter como efeito a perda da agilidade, mas, de qualquer
maneira, também é uma visão que existe, embora eu não compartilhe
plenamente do objetivo dela.

....(gravação interrompida)

Norma  A Câmara teria alguém que acompanharia as negociações?

Dep. Aldo Rebelo Isso. Eu acho que a exemplo do que o próprio Executivo
sugeriu no caso das negociações da ALCA, quando o próprio Poder Executivo,
o Presidente da República, pediu que a Câmara passasse a acompanhar, na
condição de órgão observador, com direito à palavra, mas sem direito a voto,
as reuniões de negociações da ALCA, eu acho que esse foi um passo
importante.

E é esta, na minha opinião, a contribuição que a Câmara pode oferecer.
Porque quando a reunião corresponde, por exemplo, a assuntos de agricultura,
a Câmara dispõe de Deputados especializados, especializadíssimos, na área
de agricultura que poderiam acompanhar, sugerir e debater. Quando se
tratasse de ciência e tecnologia, ou da área de indústria e comércio, ou de
defesa nacional ou de cultura, os principais especialistas da casa,
Parlamentares, poderiam acompanhar, debater, discutir, mas sem deliberar.
Porque eu acho que se a Câmara participar junto com o Executivo na
deliberação, eu creio que isso iria demorar muito para se ter um resultado. E
hoje eu acho que é mais correto o Executivo deliberar, celebrar o acordo e
enviar para a Câmara. A Câmara analisa, pode inclusive modificar, pela
cláusula interpretativa que foi confiada pela Comissão de Constituição e
Justiça. Creio que nesse formato os dois Poderes exercem, de forma
harmônica, mas independente, as suas prerrogativas e o país poderia ter
melhor proveito da atuação das duas instituições e das duas esferas de Poder.
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Deputado Milton Temer - 03/12/2002
Membro da CREDN em 1999, 2000 2001 e 2002
Autor de Voto em Separado ao Projeto do Acordo Brasil/EUA sobre a Base de
Alcântara

Norma: Deputado, a seu ver, o Poder Legislativo exerce plenamente as suas
prerrogativas constitucionais de apreciação, controle e fiscalização dos atos da
política externa brasileira?

Dep. Milton Temer: Da minha experiência na Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, eu acho que esse é o ponto mais alto do Congresso. Se
a minha tarefa de Parlamentar se limitasse a esse trabalho, eu talvez não
tivesse desistido de ser Parlamentar. Primeiro, o alto nível da discussão;
segundo, a implementação de debates sobre a ordem vigente, não só no
Brasil,  como também a ordem internacional; terceiro, o papel da autonomia do
Congresso. E o exemplo maior foi o Acordo da Base de Alcântara, que foi
promovido pelo Executivo, assinado pelo Executivo e que não foi de forma
alguma aceito na Comissão de Relações Exteriores. Foi brecado, ofereceu-se
um substitutivo como negociação, mas, na verdade, para impedir que ele fosse
implementado, tal o nível de concessões que haviam sido feitas. Ou seja, a
Comissão de Relações Exteriores sozinha, pelo Relatório. Eu até tive a honra
de fazer um voto em separado, que fundamenta muito o relatório. O relatório do
Deputado Waldir Pires pôde impedir a aplicação desse Acordo, que é um
escândalo total da cessão de soberania, da cessão de território, da cessão
inclusive da dignidade nacional, na medida em que nenhum cidadão pode
entrar naquela Base a não ser com autorização dos militares americanos que
ali a ocupariam caso prevalecesse o Acordo assinado pelo Governo brasileiro
com o Governo Americano.

Norma: Então o Senhor acha que os artigos da Constituição já são suficientes
para que o Congresso possa...

Dep. Milton Temer: Acho que tem uma coisa que a gente tem que discutir mais
profundamente, que está dependendo de pareceres. As Comissões têm que se
limitar a ratificar ou a negar os Acordos ou elas podem fazer emendas a partir
das quais o Executivo tem que se submeter para retomar a conversa com o
Executivo do outro país? Eu acredito nisso. Eu acho que a proposta melhor
seria colocar ao lado da decisão técnica do Itamaraty, a decisão política do
debate parlamentar na Comissão de Relações Exteriores, ou seja, antes da
ratificação, ou a partir da ratificação, deixar claro na ratificação, que ela é
passível de um segundo turno, a partir de emendas propostas pelo próprio
Congresso brasileiro. Essa é a discussão que nós estamos fazendo. No
momento o que existe é que fizemos o substitutivo para que o governo retorne,
no caso de Alcântara, ao governo americano para rediscutir, mas
objetivamente, na prática, significa uma não ratificação do acordo. O Executivo
pode simplesmente considerar como uma não ratificação e ponto.

Não é o nosso interesse brecar, eu acho que é possível fazer a discussão em
termos de um acordo, mas que nos seja favorável. Então o Congresso poderia
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ter, e aí, talvez valesse a pena, uma retificação na Constituição, o poder de
emenda e impor ao Executivo a rediscussão segundo as bases não
exclusivamente do Itamaraty, mas também da Comissão de Relações
Exteriores.

Norma Já existe uma PEC do Dep. Aloysio Mercadante e alguma discussão
incipiente no sentido de o Congresso fixar alguns parâmetros de negociação
para o Executivo...

Dep. Milton Temer: Exatamente....Mas esses parâmetros são de método, ou
seja, na perspectiva de assinar... é essa exatamente a proposta que considero
válida.

Deputado Fernando Gabeira - 04/12/2002
Membro da CREDN em 2000,2001 e 2002

Norma: Deputado, a seu ver, o Poder Legislativo exerce plenamente as suas
prerrogativas constitucionais de apreciação, controle e fiscalização dos ator da
política externa brasileira?

Dep. Fernando Gabeira:   Olha, o processo de fiscalização e controle ainda é
um processo limitado. Em primeiro lugar porque muitos desses acordos e
tratados passam por Deputados que não têm conhecimento específico sobre o
tema. Segundo porque a nossa disposição aqui é de votar, aprovar ou rejeitar.
Só agora com o Acordo de Alcântara é que foi possível avançar um pouco mais
nessa concepção, analisar o acordo cuidadosamente e apresentar uma série
de emendas e de sugestões que obrigam, de uma certa maneira, uma
renegociação. De modo geral, nesse quadro de sim ou não, aceita ou rejeita, o
nosso trabalho fica limitado. Então isso também, de certa maneira, já
encaminha para a sua segunda pergunta. É possível avançar? Eu acho que
sim, é possível ampliar a capacidade de o Congresso decidir sobre esses
acordos. É necessário que ele tome conhecimento detalhadamente, que ele
analise, que proponha alternativas e, às vezes, não só rejeite ou aprove, que
às vezes ele ofereça sugestões politicamente razoáveis indicando que tipo de
acordo seria aprovado pelo Congresso brasileiro, facilitando com isso a
renegociação diplomática

Norma Perfeito. Existe uma PEC do Dep. Mercadante que trata de instituir um
mecanismo similar ao....

Dep. Fernando Gabeira:   ao Congresso americano. Eu acho que esse também
é um caminho. Os EUA têm o fast track, que é que todas as negociações
comerciais são autorizadas preliminarmente pelo Congresso. Agora eles têm
um outro instrumento, chamado Trade Promotion Authority, que também é uma
possibilidade, uma autorização para que o governo faça negócio. Eu acho que
esse também é um caminho, e nesse caminho, evidentemente você
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reequilibraria o poder do Congresso e o poder do Executivo. Resta saber se as
condições políticas agora são boas para isso, uma vez que o Deputado
Mercadante propôs isso quando era ainda de oposição e não sei se vale
normalmente para o período da situação.

Deputado José Thomaz Nonô - 04/12/2002
Membro da CREDN em 1999, 2000, 2001,2002
Autor do parecer à Consulta nº 7, de 1993

Norma O seu parecer é muito utilizado em diversas situações, em diversos
outros pareceres de outras proposições....

Dep. Nonô Quando eu era membro da Comissão de Constituição e Justiça, a
tramitação dos projetos na Casa era diferente, e os projetos passavam primeiro
pela CCJ. Depois quando eu fui Presidente, nós alteramos isso, até por
entender que os projetos iam sendo alterados em cada Comissão Temática, e
às vezes aquilo que era aprovado na CCJ, naquele primeiro exame de
constitucionalidade, de adequação à lei etc, não se aplicava. Esse foi um tema
sempre recorrente porque o Ministério das Relações Exteriores, a União, o
Executivo defendia a intangibilidade desses atos. Esses atos só poderiam ser
acolhidos, ou rejeitados, na sua totalidade. Argumentava-se, à época, e isso na
época era quase um consenso, que alterações nesses atos internacionais
implicariam, evidentemente, na oitiva da outra Parte contratante, que isso ia
gerar problemas, outros países dão um tratamento distinto a essa matéria, etc.,
etc.

Então vivíamos aqui a força da inércia, que é uma força muito grande nesta
Casa. Está assim, deixa assim. Eu parti da idéia de que quem pode mais, pode
menos. É um princípio geral do direito. Se você tem poderes de rejeitar in totum
um ato internacional, um convênio, um acordo celebrado, por que não há
titularidade do Congresso Nacional, legítimo representante do povo brasileiro,
de emendar, de modificar, de aperfeiçoar naquilo que julgar conveniente? À
época isso gerou uma celeuma intensa e o governo se mobilizou fortemente no
sentido contrário a essa proposição, porque altera o “status quo”, e o governo,
qualquer que seja o governo, é conservador, o Itamaraty é uma Casa
conservadora por excelência.

Nós alteramos e foi assim. Depois tivemos uns debates intensos e, me lembro
que na época, salvo engano, já faz alguns anos...havia uma oposição...o
próprio Nelson Jobim, que era Presidente da CCJ, se não me lembro, nessa
época, mas ao fim e ao cabo, nós logramos aprovar. Mas eu acho que
realmente nós conseguimos o óbvio, o Parlamento tem todo o direito de
emendar atos e modificá-los porque nós representamos a soberania brasileira.
Se isso dá problema com a outra parte, resolve com a outra parte, com o
tratamento e as disposições dos outros paises, que são igualmente soberanos.
De uma certa forma, nós podemos fazer uma analogia com o Orçamento. O
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Orçamento na época da ditadura militar ou era aprovado, ou rejeitado. Hoje o
orçamento é a grande discussão que todo mundo emenda, modifica, altera, e
acho que os tratados internacionais, às vezes com grande repercussão na
sociedade, merecem ser corrigidos. Me lembro que discuti no Itamaraty, discuti
com o Governo à época a idéia de submetê-los, por exemplo, se quisessem,
previamente, à Comissão de Relações Exteriores até para que nós
pudéssemos contribuir e não se verificar esse controle pelo ato, mas eu não
consegui uma vitória a esse ponto, mas ficou a sugestão e acho que isso é
importante.

DEP. LUIZ CARLOS HAULY - 04/12/2002
Membro da CREDN em 1999,2000,2001 e 2002
Presidente CREDN em 2000

Norma: Deputado, a seu ver, o Poder Legislativo exerce plenamente as suas
prerrogativas constitucionais de apreciação, controle e fiscalização dos atos da
política externa brasileira?

Dep. Luiz Carlos Hauly: Olha, tem sido feito bastante. Ainda insuficiente. O
Parlamento tem evoluído bastante na fiscalização e no controle dos atos do
Poder Executivo com relação aos acordos e tratados internacionais, mas ainda
não temos uma tradição de ser o Parlamento definitivo na decisão. Embora o
texto constitucional seja claro, nós que damos a palavra final, há sempre uma
tolerância muito grande por parte do Parlamento com relação aos tratados e
acordos que o Executivo têm firmado. Muitos deles têm sido modificados aqui,
mas é sempre feita uma manobra muito grande depois que esta Comissão de
Relações Exteriores propõe e aprova mudanças. Elas não têm sido
implementadas. Então os tratados e acordos, na minha avaliação, nesses anos
todos, têm sido acatados quase todos na íntegra.

Aqui, na Comissão de Relações Exteriores, nós tivemos algumas exceções, a
mais evidente foi a da Base de Alcântara. Depois, o interessante é que toda
uma ênfase foi dada em cima da Base de Alcântara e aí veio o Tratado com a
Ucrânia, que era similar. O que foi dito num, depois teve que ser dito no outro.
Viu-se também que o mostrengo não era tão horroroso assim. Mas, de
qualquer maneira, a Comissão, nós todos votamos por mudanças, aprovamos
e o governo manobrou em outras Comissões.  Não houve realmente a vontade
e a determinação da Comissão de Relações Exteriores.

Norma O senhor acha que alguma coisa pode ser feita no âmbito do
Congresso? O Congresso poderia fazer alguma coisa a mais nesse sentido?

Dep. Luiz Carlos Hauly: O Congresso tem que fazer uma ação afirmativa.
Mandar. Que é a prerrogativa dele. É o poder que emana do povo, e nós, como
representantes do povo, devemos assumir esta posição determinante de toda
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atuação do Poder Executivo e não fazemos. E creio que só vamos fazê-lo na
medida que amadurecer e evoluir o Parlamento brasileiro.

Deputado Waldir Pires - 04/12/2002
Membro da CREDN em 1999,2001 e 2002
Autor do Parecer ao Projeto do Acordo Brasil/EUA sobre a Base de Alcântara
Membro da CCJR em 1999,2000, 2001 e 2002

Norma: Deputado, a seu ver, o Poder Legislativo exerce plenamente as suas
prerrogativas constitucionais de apreciação, controle e fiscalização dos atos da
política externa brasileira?

Dep. Waldir Pires: Eu acho que nós estamos avançado nisso. Seguramente
não era essa a posição do Congresso Nacional. O Congresso Nacional sempre
foi omisso em relação à elaboração e a vigência dos acordos e dos atos
internacionais, tratados ou convenções. A verdade é que com a Constituição de
1988, nós temos a possibilidade de tomar nas mãos do Congresso Nacional a
capacidade da decisão definitiva. Isso é o que estabelece o artigo 49.

Eu posso lhe dar muito a minha convicção disso no episódio do Acordo de
Alcântara. Porque eu elaborei o primeiro parecer traduzindo a minha
indignação com a qualidade do Acordo, com a natureza, com a violência aos
princípios constitucionais, a dignidade nacional, a soberania brasileira,
estudando todas as cláusulas e as tradições brasileiras da necessidade de nós
mantermos uma posição independente e fiel, digamos, às nossas aspirações
de desenvolvimento em todos os campos, da ciência, da tecnologia, da nossa
emancipação. Afinal, o primeiro parecer foi um parecer pela rejeição. Quando
eu terminei de dar conhecimento aos meus colegas da Comissão de Relações
Exteriores dessa posição, eu senti uma tamanha solidariedade de todas as
áreas, que ali foi amadurecendo na minha cabeça a idéia de que eu revisse o
parecer para obter os mesmos objetivos que eu gostaria, que é o impedimento
do acordo, através de um mecanismo de fortalecimento da posição do
Congresso Nacional. Isto é, senti que nós teríamos solidariedade para alterar,
emendar, modificar de tal natureza o acordo, que nós poderíamos torná-lo
absolutamente inexeqüível pela não conveniência para os Estados Unidos da
América. E o que nós poderíamos ganhar isso no Congresso Nacional.

Eu teria, portanto, que adotar uma posição política de articulação com todas as
bancadas, com todos os representantes, de estabelecer uma pauta de
emendas supressivas, portanto de ressalvas, que pudessem suprimir os
aspectos inconstitucionais de afronta à soberania e aos aspectos
inconvenientes por serem negadores da participação do Brasil no
desenvolvimento da economia do espaço. Teria também de fazer emendas
aditivas para que nós pudéssemos proteger condições de saúde, condições
ambientais, ecológicas, para eventuais equívocos ou insucessos nos
lançamentos de satélites que pudessem ocorrer. De modo que, então, eu
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recolhi, amadureci, conversei e então formulei inclusive uma análise jurídica da
posição do Congresso Nacional em face da disposição constitucional do artigo
49, inciso I. Tanto mais quanto eu poderia também acautelar os interesses
nacionais na medida em que eu tomasse uma iniciativa pessoal, sem
comprometer as bases do governo com assento na Comissão, tomando a
iniciativa de um projeto de decreto legislativo que sustasse o acordo, os efeitos
do acordo, que é um pouco o que a constituição outorga ao Congresso
Nacional como competência exclusiva, a de sustar atos normativos do Poder
Executivo. Então eu formulei o novo parecer, juntei a ele um substitutivo,
estabelecemos as ressalvas, as emendas supressivas, estabelecemos as
emendas aditivas, saneamos o acordo, tornamos ele provavelmente
impalatável, e tudo isso dentro do exercício do que eu acredito seja
competência do Congresso Nacional, e com assento em reflexões e pareceres
já existentes na Casa. Quando a constituição diz que ao Congresso Nacional
incumbe resolver definitivamente sobre acordos e tratados, evidente que essa
resolução definitiva não pode ser entendida como uma competência
simplesmente homologatória, mas uma competência participativa, de dizer aqui
no Congresso Nacional, na Casa da soberania popular mais ampla, mais
profunda, o que é conveniente ou não. Porque, no fundo, o Acordo depois de
assinado, depois de ratificado e concluído, ele é uma lei, ele tem força de lei.
Conseqüentemente, a participação ativa do Congresso Nacional na elaboração
dessas normas é absolutamente indispensável para a sua perfeição jurídica,
para que ele se complete juridicamente e produza todos os efeitos. Eu entendo
que nessa legislatura o Congresso Nacional começou a ter essa visão de que a
função do Congresso Nacional não é simplesmente receber um acordo, ou
receber um tratado, ou uma convenção elaborada por determinação do chefe
do Poder Executivo, através do Ministério das Relações Exteriores, e não
participar, e não dizer, ora, aqui não é possível isso.

Nós não temos no Brasil o mecanismo dos Estados Unidos, do fast track, que
viabiliza uma apreciação prévia do Congresso Nacional, que estabelece as
normas limites de autorização ao Presidente da República, e até tais limites o
Congresso Nacional concede previamente autorização na realização do acordo
ou do ato internacional, mas no Brasil nós não temos. A capacidade jurídica
que o Congresso tem é essa que está no artigo 49, inciso I. De modo que creio
que o Congresso Nacional deu um passo bastante avançado no sentido de que
daqui pra diante o Poder Executivo tenha cuidados, tenha cuidados com a
elaboração de acordos, e que consulte previamente, até durante a fase das
negociações prévias, ou então se disponha a fazer negociações posteriores,
informando inclusive ao país que é, digamos assim, nosso parceiro nas
tratativas de um acordo ou de um tratado internacional, de que o Congresso
aprova, mas naquelas condições aduzidas pelo voto de aprovação, mas
aprovação com limites, de modo que isso dê ao Presidente da República, às
autoridades do Executivo brasileiro, condições de dizer, bem, nós mantemos os
nossos objetivos elaborados nesse primeiro encontro de vontades que
representam o acordo, mas só podemos completá-lo na medida em que os
senhores adotem essas formulações, essas emendas, esses aditivos, essas
supressões que estão na definição do Congresso Nacional. Acho que isso é
muito importante.
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Norma  Existe uma PEC do Dep. Aloysio Mercadante, não sei se o senhor já
tem conhecimento, que está em tramitação, que trata justamente disso, de
adotar um mecanismo semelhante ao fast track norte-americano. Isso poderia
ser...

Dep. Waldir Pires: Nós não temos tradição do fast track. Os EUA têm, mesmo
quando ela não era expressada assim. Porque o executive agreement foi capaz
de fundamentar ou de dar, digamos assim, respaldo à grande maioria de seus
atos internacionais na linha do poder implícito do Presidente da República.
Como eles têm uma Constituição muito reduzida, muito restrita, muito
econômica, é uma Constituição do século XVIII. Como eles vivem um regime
de Commow Law, evidentemente que foi se desenvolvendo o costume da
compreensão de que o poder do Presidente da República está muito definido
para uma concepção de poderes implícitos na função de chefiar o governo,
mas, não sei, creio que no Brasil é um pouco mais difícil isto.

DEP. YEDA CRUSIUS: 18/12/2002
Membro da CREDN em  2002

Norma: Deputada, a seu ver, o Poder Legislativo exerce plenamente as suas
prerrogativas constitucionais de apreciação, controle e fiscalização dos atos da
política externa brasileira?

Dep. Yeda Crusius: Na maneira própria de trabalhar o Congresso, sim. Ele
resolve definitivamente a questão da aprovação do tratado, do acordo. É
depois de passar pelo Congresso Nacional que o tratado tem validade
internacional. Isso ele tem feito. Na sua maneira de trabalhar, ele não
acompanha o tratado desde o seu início, desde o início das primeiras
negociações. Ele não tem, como em outros países mais ricos, eu não digo mais
desenvolvidos, eu digo mais ricos, aquela quase exclusividade dos membros
das Comissões que tratam de relações externas, de defesa nacional, de fazer
esse acompanhamento desde o seu início.

Eu creio até que o Itamaraty teve um desenvolvimento muito grande
ultimamente na busca de fazer com que os Parlamentares acompanhem,
passo a passo, o que está acontecendo na elaboração de suas relações
externas. Mas a gente não tem exclusividade na Comissão. A forma de
trabalhar do Congresso exige o Parlamentar para dezenas de outras atividades
sempre prioritárias, sempre importantes, o que elimina a possibilidade de a
gente ter mais exclusividade no acompanhamento das relações internacionais,
na forma definitiva do trabalho. Mas naquilo que a Constituição manda, sim. É
discutido dentro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e
de um tempo para cá, desde que a democracia avança no Brasil, e ela avança
com o fortalecimento das instituições, como o Congresso Nacional, as
Comissões têm sido mais ativas. Tanto em chamar pessoas, em pedir
explicações, quanto também em acompanhar o final da elaboração dos
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tratados e emitir daí o parecer final. Uma das ações que o Congresso Nacional
teve foi no julgamento do Acordo de Alcântara. Se tivesse havido trabalho
prévio, teriam sido eliminadas desconfianças, e modificadas, quem sabe,
algumas formas, alguns itens do acordo teriam outra forma, jurídica, inclusive.
Então foi pela falta de um acompanhamento anterior, que fez com que aqui
fosse um tratado conflituoso. Quando na verdade ele é de todo interesse para
nós, da Ciência e Tecnologia. Pequenas modificações teriam feito do Tratado
um Tratado amplamente aplaudido. Coisa que não foi.

A fiscalização e o controle por parte do Congresso Nacional deixam muito a
desejar. Exatamente porque a gente não tem a exclusividade da ação. E por
enquanto a própria Comissão não tem uma continuidade de trabalho que
permita fiscalizar os tratados aonde eles acontecem.

Eu creio que é preciso fortalecer não apenas o legislativo, mas também
o Executivo. Também eu acho que no campo das relações internacionais, o
próprio Itamaraty não tem as condições de acompanhar os tratados depois que
eles são assinados. E isso só se fará depois que se trouxer para dentro dos
trabalhos, não sei de que forma, isso é para se discutir, a própria organização
civil, as próprias entidades civis organizadas podem ajudar.

(por problemas técnicos, o depoimento não foi gravado até o fim).
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