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O Estado começa á publicar hoje uma série de sugestões encaminhadas pelo 
jurista J. Saulo Ramos à Comissão Provisória de Estudo constitucionais 

J. SAULO RAMOS 

Art. — O Brasil defende a convivên
cia pacífica entre todos os povos, o 
intercâmbio científico, tecnológico e 
cultural, a liberdade de expressão e o 
direito à informação sem limitações 
de fronteiras, a validade dos trata
dos, convenções e atos internacio
nais respeitada a soberania interna 
de cada povo, o direito à autodeter
minação, à independência, à demo
cracia, à liberdade económica e polí-

, tica; e à dignidade do ser humano. 
' § 1° E repudia as guerras de conquis

ta, todas as formas de colonialismo, 
as armas nucleares, a tortura, a dis-

I criminâção de qualquer tipo, as dife-. 
renças entre os povos pela miséria, 

I pela subnutrição', pelo subdesenvol-
I vimento, pela submissão a condições 
: degradantes da vida individual e so-
' ciai. 
j. § 2o Os conflitos internacionais serão 
1 resolvidos por negociações diretas, 
j arbitragem ou outros meios pacíf i-
j cos, com a cooperação dos organis

mos ou entidades internacionais de 
que o Brasil participe ou reconheça 
como de relevante importância para 
a causa da humanidade. • 

Relações Internacionais 

—- Justificativa 
do texto proposto. 

O texto proposto abrange toda a 
matéria discutida e aprovada pelo 
Comité n° 1, na reunião do dia 21, no 
Hotel Glória, com exceção do proce
dimento interno para aprovação de 
tratados e convenções, que deve ser 
deslocado para o locai próprio, isto é, 
para a parte que fixar a competência 
do Congresso Nacional e Presidente 
da República. 

Na declaração dos princípios que 
anunciou a posição brasileira diante 
das relações internacionais, não se 
deve incluir regra de mero procedien-
to ou processual. A declaração é 
substantiva e se esgota em si mesma. 
As formas processuais para a inci
dência no direito interno devem ser 
remetidas às normas de formação ju
rídica a serem estabelecidas na com
petência e funcionamento dos ór
gãos governamentais, no capítulo 
próprio. 

Fica-se no princípio. E só. 

Assim o texto aqui proposto cin-
ge-se a um artigo e dois parágrafos. 
No artigo declara-se toda a gama de 
valores exaltados e respeitados pelo 
Brasil. No § Io pronuncia-se a repulsa 
aos principais infortúnios sofridos 
pela humanidade. Assinale-se que a 
repulsa não é exaustiva. É exemplifi
cativa. No § 2o comunica-se o com
promisso de resolver-se pacificamen
te os eventuais conflitos internacio
nais (a exemplo do atual artigo 7° da 
Constituição Federal), surgidos en
tre os povos, principalmente se de
correntes da violação do que ficou 
declarado nos incisos anteriores, ó 
que não exclui os conflitos simples 
derivados da normal convivência in
ternacional entre os povos ou entre 
os Estados. 

No caput do artigo esta incluída 
a convivência pacífica, o intercâm
bio científico, tecnológico, cultural, a 
liberdade de expressão e informação 
sem consideração de fronteiras (Con
venção Europeia de Defesa dos Di
reitos do Homem e Liberdades Fun
damentais, de 4 de novembro de 
1953, c/c o artigo 19 da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, 
ONU, 1948). 

No texto inclui-se o reconheci
mento da validade dos tratados, con
venções e' atos internacionais, respei-
tando-se a soberania interna de cada 
povo. 

Parece suficiente. Se nossa Cons
tituição consagra a validade do ato 
internacional, entende-se que a vali
dade é interna, não sendo necessário 
explicar-se como se dará. Basta que 
se dê. 

A ressalva à soberania interna de 
cada povo (pode ser "Estado") prevê, 
precisamente, os eventuais choques 
com a ordem jurídica do Estado con
tratante, obedecendo-se assim à pra
xe internacional de celebrarem-se 
tratados e convenções com reservas 
capituladas à parte. Cada Estado re
solverá soberanamente tais con
flitos. 

Não precisamos declarar que ire
mos mudar a Constituição para diri
mi-los. Se o governo entender que 
deve mudar o texto da Carta, para 
harmonizá-lo com o ato internacio
nal, a providência será feita normal
mente pelo processo previsto para as 
alterações constitucionais em geral. 

Fica declarado, ademais, nosso 
respeito à autodeterminação, inde

pendência, democracia, liberdá^E 
política e económica, e os direitos crô  
homem na expressão "dignidade do 
ser humano". _ . . . 

No § Io repudiam-se as guerras de 
conquista, o colonialismo usando a 
expressão "todas, as formas" para 
abranger o político, o económico^ 
militar, o cultural; repudiam-se as jagj 
mas nucleares, a discriminação âfk 
qualquer tipo, não sendo, pois, n^J 
cessaria a enumeração exaustiva d% 
discriminação racial, de classe, rgj|»j 
giosa, sexo, homossexualismo, cònjrj 
dição económica, detalhes que fig.%3, 
rão para os direitos individuais oo^ 
capítulo próprio, entendendo-se ojjjjĵ . 
a descrição minudente naquela g ^ 
tra seção faz parte desta ou dêsljg 
deriva, posto que a Constituição*5§j 
sempre um todo no feixe de priri$ffj 
pios por ela consagrados. 

Incluíram-se as diferenças entrg, 
os povos pela miséria, pela subnutra*} 
ção, pelo subdesenvolvimento, pçjgr 
submissão a condições degradante^ 
,da vida individual e social. Aí terj j 
mos direito fundamental para, ..sef 
houver necessidade, rompermos cçgjj 
nossos credores externos, comàj)» 
•quer o nosso querido colega Cândi,^ 
Mendes. Mas não fica declarada tãoj 
expressamente a disposição préjggj 
de passar "calote" nos nossos parcei
ros internacionais. 

A forma de redação proposta 
aqui será aceita internacionalmente, 
pois dá ênfase às tragédias humanas 
que envergonham o século vinte e, ao 
mesmo tempo, estabelece, pelo repú
dio, regra sutil de direito público pa
ra o não pagamento de dívidas que 
possam conduzir o país às condições 
por ele repudiadas, isto é, à miséria, à 
subnutrição, a condições degradan
tes da vida individual e social, resig*^ 
tados óbvios da recessão ou da su^ j 
missão a normas de economia ditg^ 
das pelos dominadores, ainda qjj^j 
eventuais, dos destinos dos dev§j3 
dores. 

Finalmente, no § 2o, além da de
claração de que resolverá pacifica^ 
mente seus conflitos através das áft?ft 
gociações diretas, ó Brasil consagrg^ 
como hoje já o faz, a colaboração àfçfe 
organismos • internacionais de Qflfe 
participa. Aí estão incluídos tod^kl 
ONU, OEA, Unesco, UIT, OIC, etc. "4 

O texto acrescenta a sugestão de 
Cândido Mendes: "entidades inter-,-
nacionais", sob a condição de sereíh;, 
por nós reconhecidas como de r e ^ . 
vante importância para a causa da'; 
humanidade: 

É só. E boa discussão. 


