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ÂsWãções internacionais do 'Brasil na nova Constituição 
GAZETA M E R C A P Í W I 
' Paulo Roberto institucional 

de Almeida (*) 
Vista sob 

o prisma dos 
direitos eco
nômicos e' 
sociais, a 
nova Carta t 
Constitucio
nal brasilei
ra represen-
ia uma generosa promessa 
de ordem democrática e de 
aperfeiçoamento de nossa 
cultura política, com espe-
Mal ênfase na regulação 
dos mecanismos departici-

.paçio social e de retribui-
fio econômica. Com efeito, 
seus avanços mais conside
ráveis se deram no terreno 
'.dos chamados direitos 
substantivos — por oposi-

•CÍO à mera garantia for-
-mal de direitos políticos —, 
.onde o constituinte obrou 
oo sentido de diminuir o 
^iquantum" de iniqüidade 
social embutida em nossa 

'.formação histórica e eco
nômica. 
', Ao lado, porém, dos inú
meros avanços sociais e 

.gçlíticos consagrados na 
JGarta recém-promulgada, 
:hjt um aspecto da democra
tização iàstiUicional que 
não recebeu ainda a devida 
atenção por forte dos ob
servadores poiv 'cos e cien
tistas sociais eíigajádos na 
análise substantiva do novo 
texto: quero, referir-me à 
problemática das relações 
internacionais do Brasil na 
nova ordem constitucional. 
Não apenas se observou na-

f Uele texto a introdução de 
ispositivos inéditos na 

matéria, referentes aos 

f

Wincípios que devem guiar 
'MSs relações exteriores e in-
immacionais do País como 
TJIkmbém se procurou ree-

ilibrar as responsabili
zes dos diversos poderes 
condução ou no controle 

'tfa, política externa gover-
namental. 

"•[ A conjuntura política por 
certo favoreceu esse pro

cesso de redetinação das 
Competências de cada po-

'der nessa matéria. 0 re-
-cenle período de reordena-
'Ifoento constitucional do 
País coincidiu com a pro
funda crise econômica sus
citada pelo estrangulamen

to financeiro externo, o que 
"a"e certa forma induziu a 
uma recuperação do papel 
do Legislativo no processo 
decisório em política exter-. 
na. 

Como constatação de or
dem geral, parece razoável 

\ afirmar que a estrutura do 
v processo decisório deverá 

ser gradativa mente altera
da, em favor de uma maior 
participação parlamentar 
Ba elaboração e execução 
da política externa gover
namental. Essa tendência 

não deixará, 
por sua vez, de afetar a in
teração dos partidos políti
cos com a política externa, 
reforçando-se previsível-
mente o pólo partidário. 

A nova Constituição bra
sileira não traz nenhuma 
inovação radical em maté
ria de relações internacio
nais, preservando basica
mente a tradição republi
cana no terreno da ação ex
terna do Estado. No entan
to, ela contém um certo nú
mero de dispositivos origi
nais que evidenciam com 
clareza a vontade política 
do corpo constituinte de 
operar um reequilíbrio das 
atribuições constitucionais 
e responsabilidades institu
cionais também nesse 
campo. 

Sublinhe-se, desde logo, 
que a competência e as 
atribuições do Poder Exe
cutivo em matéria de 
política exterior se man
têm basicamente as mes
mas previstas nos textos 
constitucionais anteriores, 
mas as do Poder Legislati
vo foram significativamen
te ampliadas. Antes de 
mais nada, contudo, deve-
se mencionar a contribui
ção original da Assembléia 
Constituinte no sentido de 
codificar algumas orienta
ções gerais em matéria de 
política internacional, ini

ciativa sem paralelo nas 
experiências anteriores de 
constitucionalização. Essa 
intenção transparece desde 
o Preâmbulo do novo texto 
constitucional, onde os re
presentantes do povo indi
cam o comprometimento 
do "Estado Democrático" 
com a "solução pacífica 
das controvérsias" na or
dem interna e internacio
nal. 

A inovação temática se 
dá igualmente pela postu-
lação inicial, dentre os 
princípios basilares do or
denamento jurídico e cons
titucional brasileiro, de al
gumas linhas de ação dedi
cadas especificamente a 
guiar os dirigentes eleitos e 
os agentes diplomáticos no 
que se refere à postura ex
terna do País. Segundo o 
Artigo 4-, o Brasil rege-se 
nas suas relações interna
cionais pelos princípios da 
independência nacional, da 
prevalência dos direitos 
humanos, de autodetermi
nação dos povos, da não-
intervenção, da igualdade 
entre os Estados, da defesa 
da paz, da solução pacífica 
dos conflitos, do repúdio ao 
terrorismo e ao racismo, 
da cooperação entre os po
vos para o progresso da hu
manidade eoda concessão 
de asilo político. 

A vocação universalista, 

pacifista e democrática da 
nova Carta é ainda mais re
forçada pela promoção ati
va de uma política externa 
integracionista, como sa
lientado em parágrafo úni
co no mesmo Artigo 4-, que 
afirma a intenção do Brasil 
de buscar a integração eco
nômica, política, social e 
cultural dos povos da Amé
rica Latina, visando à for
mação de uma comunidade 
latino-americana de na
ções. 

Em acordo com nossa 
tradição presidencialista e 
republicana, a nova Carta 
mantém logicamente sob a 
responsabilidade da União 
a competência para man
ter relações com Estados 
estrangeiros e participar 
de organizações internacio
nais (Artigo 21), eliminan
do, porém, a menção a "ce
lebrar tratados e conven
ções" inscrita na versão 
anterior. A competência 
privativa da União (Artigo 
22) estende-se agora, entre 
outros campos de possíveis 
implicações internacio
nais, à legislação sobre in
formática e sobre ativida
des nucleares de qualquer 
natureza, enquanto, con-
correntemente com os es
tados e municípios (Artigo 
23), ela foi encarregada de 
"impedir a evasão... de 
obras de arte e de outros 

bens de valor histórico, 
artístico ou cultural", 
"proteger o meio ambien
te" e "preservar as flores
tas", temas de notória re
percussão externa. 

Foram da mesma forma 
preservadas as competên
cias anteriormente previs
tas como de exercício pri
vativo do presidente da Re
pública: manter relações 
com Estados estrangeiros 
e acreditar seus represen-
taàtes diplomáticos, bem 
como celebrar tratados, 
convenções e atos interna
cionais sujeitos a referendo 
do Congresso Nacional (Ar
tigo 84). 

Em outros termos, 
o presidente conserva, co-

.mo no modelo norte-
americano, um controle ex
clusivo sobre a diplomacia 
e o processo diplomático. 

Mas o novo Artigo 49— a 
definição dos poderes do 
Legislativo antecede signi
ficativamente a do Execu
tivo — ampliou significati
vamente a competência ex
clusiva do Congresso Na
cional, podendo este não 
apenas "resolver' definiti
vamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacio
nais (até aqui como no anti
go Artigo 44 do texto de 
1969, mas agora inclusive 
os) "que acarretem encar
gos ou compromissos gra-

vosos ao patrimônio nacio
nal" (inciso I), como tam
bém aprovar iniciativas do 
Poder Executivo referen
tes a atividades nucleares 
(inciso XIV). 

A atual menção a encar
gos gravosos parece desti
nada a cobrir não apenas 
os acordos internacionais 
relativos ao endividamento 
externo do País mas tam
bém qualquer outro ato 
obrigando financeiramente 
o Tesouro Nacional ou 
criando compromissos a 
serem inscritos nos encar
gos gerais da União. Em 
conexão com essa questão, 
o Senado Federal teve con
firmada (no Artigo 53) sua 
competência para aprovar 
a escolha de "chefes de 
missão diplomática de ca
ráter permanente e para 
autorizar operações exter
nas de natureza financei
ra", mas ampliou sua fa
culdade de fixar limitei 
globais para a dívida doi 
estados e municípios, pas
sando agora (inciso VII) g 
"dispor sobre limites glo
bais e condições para ai 
operações de crédito exter
no e interno" de todos oi 
agentes do Poder Público. 

(*) Doutor em Ciências So
ciais; professor de Sociologia 
Política na Universidade d* 
Brasilia. 


