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A CONSTITUINTE E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Prof. Gerson de Britto Mello Boson

O conceito de constituinte pressupõe o pensa-
mento democrático. Onde a constituição do Estado
seja obra outorgadaou ditada, de qualquer forma
imposta, não poderá ser interpretada como resul-
tado de uma constituinte, ainda quando aparente
traduzir o sentir e o pensar do povo, cuja exis
tância social quer basicamente reger. Mesmo quando
submetida a plebiscito, carecia de legitimidade,
porque esta supõe, por sua vez, a identidade efe
tiva do Estado e Nação, princípio democrático se
gundo o qual o Estado, na sua expressão normati-
va, deve resultar da vontade dos cidadãos que o
compõem. Na outorga de uma Carta, cuja elabora-
ção emitiu a participação oportuna do povo, ain-
da que confirmada por plebiscito, não se encon-
traria outro valor de legitimidade além do mera-
mente formal.

No pensamento democrático, constituinte surge,
pois, como órgão delegado, com a terefa de cons-
truir um "Estado de Direito", ou reformulá-lo,
de tal sorte que o ato de criação, ou de reformu
lação, reflita a realidade nacional de um povo
independente, isto é, titular de soberania, esta
tanto na visão horizontal, - colocado o povo em
face de cada um dos demais povos de situação anã
ioga, - cujo princípio de regência se expressa na
norma "par in parem non habet imperium ( judicium
ou jurisdictionem) , como no sentido vertical, -
quando colocado o povo em face da comunidade in-
ternacional, esta como um todo, com a qual divi-
do competências materiais regulamentares, cujo
prinç.ípio de regência se expressa na norma da
"auto-determinação dos povos".
A soberania consiste, pois, no direito públi-

co subjetivo de um povo que, de posse de um ter-
ritôrio, quer organizar-se como Estado e o	faz
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perante outros Estados já existentes, individual
mente considerados, e perante a comunidade inter
cional, tendo como limites jurídicos de ação ape
nas as regras do Direito Internacional comum, a-
quelas que estruturam a comunidade das Nações.

Decorre daí que hoje, por reflexo da própria or
dein jurídica internacional, todo Estado é "Esta-
do de Direito", democrático quando sua estrutura
normativa é resultado da vontade da Nação, mas
simplesmente legal, quando essa estrutura é de
alguma forma resultado de imposição, caso em que
não se pode qualificá-lo com a legitimidade.
No suporte de tais princípios age o povo que

dada a complexidade da vida contemporânea já não
pode ter desempenho direto, mas elege o órgão
constituinte, encarregado da nobre	tarefa	de
criar um "Estado de Direito" que reflita as aspi
rações nacionais, ou reformulá-lo, se já existen-
te.

Faz-se necessário, pois, a distinção entre cons-
tituinte originária, aquela que no desempenho da
sua tarefa tem por pressuposto a inexistência do
Estado, que assim via construir, tal como ocor-
re nos exemplos históricos da secessão, separa-
ção de uma colônia ou província, caso da maio-
ria das Repúblicas americanas, na fusão de dois
ou mais Estados independentes, da qual resulta um
ter3eiro Estado, no exemplo dos Estados Unidos da
América, na formação de um Estado por decisão
internacional, caso de alguns Países balcãnicos
no pós-guerra de 1914, e na hipótese de uma revo
lução derrogadora da ordem jurídica constitucio-
nal até então vigente, no exemplo da nossa pas-
sagem da monarquia para a república, como também
no exemplo da Revolução Francesa e da Revolução
Soviética, em que do caos emerge uma nova ordem
jurídica de direito público.
Todavia, quando se tem o pressuposto da exis-

tência do Estado, a constituinte é reformulado-
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dora, porque não lhe cabe a tarefa de construir
um "Estado de Direito"ainda inexistente,mas sim
reformular o Estado já existente, promovendo-lhe
modificações nas instruções jurídicas depassadas,
caso em que a realidade social se choca intele-
rante com estruturas normativas já consideradas
inadequadas á plenitude do desenvolvimento nacio
nal, coisa que, sem maior tumulto, não poderia
ser conseguida através de meras emendas no tex-
to constitucional vigente. É necessário remover
esses obstáculos jurídicos que, a partir de Car-
ta política, entravam a desenvoltura do Estado,
em virtude de cristalizações institucionais que
se tornaram peremptas.
Na hipótese de constituinte originária, o Esta

do potencial, até que se atualise com a consti-
tuição criada, rege-se por textos jurídicos tran
sitórios, atos institucionais, ou mesmo direito
alienado, isto é, textos jurídicas do Estado de
que houve a separação, os quais serão derragados
com o advento da nova ordem jurídica basilar.
Na hipótese de constituinte retormuladora,o Es

tado se conserva ria sua expressão jurídica tradi
cional até que a nova constituição a derrogue
nas matérias reformuladas. Neste caso, embora o
novo texto constitucional substitua por inteiro
o texto anterior, - o quedeve ser feito, princi
palmente quando se vise à restauração da legiti-
midade constitucional, - nem por isso a constitu
inte deixa de ser reformuladora, porque é atravé
da própria ordem jurídica constitucional a ser
derrogada, que se autoriza e se elabora a nova
constituição. Ademais porque permanecem no novo/
"Estado de Direito" todos os princípios não refor
&tulados, os quais continuarão a ser, com os no-
vos princípios estabelecidos, os fundamentos ju-
rídicos do Estado reformulado.

Essa distinção didática	entre constituinte
originária e constituinte reformuladora,	aqui
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feita para tornar melhor inteligível a fática p0
lítica de certos Estados, onde as	turbulências
são periódicas, não significa, porém, de forma
alguma, estabelecer desequilíbrio de soberania
entre um tipo e o outro, em detrimento da cons-
tituinte reformuladora. Ambas têm as mesmas vir-
tualidades jurídicas. A constituinte reformulado
rã é tão soberana quanto a constituinte origi-
naria. Mas ambas assim são vinculadas às respec-
tivas finalidades.
Quando Aristóteles definiu o homem como um

zoonolitikon, não quis dizer com isto que - o ho
mem e por imanéncia um ser político, mas o é por
sua finalidade no mundo: pensar, elaborar idéias
e realizá-las. O Estado é uma das suas idéias. A
sobet-ania,como poder inconstratável que é, des-
prendida de finalidade, somente a Desu pertence.
Omnis potestas a deo, em virtude da sua perfei-
ção e completa falta de carência. O homem somen
te a possui para determinada finalidade, para a
consecução de determinados objetivos.
Tanto assim que a constituinte reformuladora

pode,em tese, transformar-se em originária, por
traição ao sentido restrito da delegação que re-
cebeu, fazendo ela própria a revolução, derrogan
do todos os princípios básicos da ordem constitu-
cional vigente, segundo a qual foi autorizada e
da qual saiu. Nesse caso, faz-se necessária a con-
sulta piebiscitária, de vez que a nova Carta po-
derá correr o risco de não ser tolerada pela so-
ciedade nacional, irrompendo reações contra-revo
lucionárias, que exigiriam o uso da força,no cori
traponto de violências de futuro incerto. E se-
ria sempre um "Estado de Direito" acoimado de 1-
legitimidade, porque no plebiscito não previsto,
como já se observou, não se encontraria outro vã
lor de legitimidade além do meramente formal.
Parece claro que o momento brasileiro se ajus-
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ta à figuração da constituinte reformuladora. O
"Estado de Direito" brasileiro, ainda que sim-
plesmente legal, ai está vigente, e foi dele que
saiu autorizada a constituinte, formada por con-
gressistas, deputados e senadores, eleitos para
o exercício das competências tradicionais, a que
se acrescentam poderes constitucionais, para, se
gundo o pensamento do seu idealizador, Tancredo
Neves, sobretudo legitimar o nosso "Estado de Di
reito".
Assim o tenho entendido, embora não sejam pou-

cas as matérias que estão a pedir reformulação
constitucional. E dentre estas, sem dúvida algu-
ma, a que diz respeito ás normas que disciplinam
o relacionamento internacional do Brasil e, mais
especificamente, aquelas que dizem respeito ao
relacionamento, nesta matéria, entre o Poder Exe
cutivo e o Congresso Nacional.
Assunto tão bem cuidado pelos povos desenvolvi

dos, a ponto de o Direito das Gentes, ao lado
do Direito Constitucional e do Direito Adminis-
trativo, constituírem as principais disciplinas
dos currículos de suas Faculdades de Direito,tem
sido entre nós relegado e mal posto em nossos
textos constitucionais. Certamente mais imo conse
quência de nossa alteração cultural e incúria
que, embora preservados com correção nossas ati-
tudes formais externas, nos tem levado á conduta
tímida, ou à prática de atos errôneos no contac-
to internacional.
Quero aqui referir-me, especialmente, aos

arts. 44, item 1, e 81, item X, da Carta federal
vigente. Dizem essas disposições ser da competên
cia privatida do Presidente da República cele-
brar tratados, convenções e atos internacionais,
ad referundum do Congresso Nacional (art. 81, item
X) , mas é da competência exclusiva do	Congres-
so resolver definitivamente sobre	os tratados,
convenções e atos internacionais celebrados pelo
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Presidente da República (art. 44, item X)
Essas disposições, como se acham escritas, se

seguidas, emperrariam de tal maneira o relacio-
namento externo do Pais, que acabaria por ser pa
ralisado e, de outro lado, não observadas, tem
causado constrangimento ao Congresso, ante a de-
senvoltura com que tem agido na matéria o Poder
Executivo que, liberto de qualquer controle, po-
de nos levar a situações amargas, como a em que
ora nos encontramos, retratada pela divida exter
na, o caos econômico e suas lamentáveis	conse-
quênc ias.

As disposições consideradas, bem	interpreta-
das, obrigam o Poder Executivo a enviar à apreci
ação do Congresso, para apreciação e decisão de-
finitiva, todos os textos de tratados,	conven-
ções e atos internacionais, celebrados pelo Pre-
sidente da República, sem qualquer seleção de
conteúdo ou valor. Imagine-se que isso aconteces
se. Como o Congresso, competência de atuação re-
conhecidamente lenta e sobrecarregada, por for-
ça da sua própria responsabilidade política, po-
deria tomar conhecimento, apreciar e decidir, de
finitivamente, sobre tão vasto campo de múlti-
plas matérias que, dada a intensidade, sempre cres
cente, da vida internacional, abarrotam os esca-
ninhos do Ministério das Relações Exteriores?Sem
falr-se nas obrigações do Congresso que se com
preendern no exercício ordinário de suas competên-
cias legislativas, para efeito interno. O resul-
tado não seria prático. Os prejuízos nas comuni-
cações jurídicas internacionais da Nação se fa-
riam logo manifestos e cumulativos, com a parali
sia atingindo vários setores da dinâmica do Esta
do, principalmente aqueles que se acham nas di-
mensões meramente administrativas ou de negócios
internacionais, sem maior interesse para a vigi-
lância do Congresso.
Entendemos haver chegado o momento de reformu
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lar essas disposições constitucionais, substi-
tuindo-as por normas que libertem o Poder Legis-
lativo da assunção de obrigações inviáveis e, ao
mesmo tempo, o faça responsável, com a participa
ção direta do Congresso, naqueles negócios que,
na verdade, digam respeito a assuntos de interes
se maior da Nação.
As disposições acima indicadas se acham implan

tadas nos textos constitucionais brasileiros des
de a primeira Constituição republicana de 1891.
Com efeito, é o que se lê naquela Carta: compe-
te privativamente ao Presidente da República
(art. 48) entabelar negociações internacionais,
celebrar ajustes, convenções e tratados, sempre
ad referendum do Congresso... (item 16) e compe
te privativamente ao Congresso Nacional (art.34)
resolver definitivamente sobre os tratados e con
venções com as nações estrangeiras (item 12)

Daquela data para cá correu um século de modi-
ficações profundas na ordem internacional, hou-
ve duas guerras mundiais que a alteraram nas
suas próprias raízes, sem que os constituintes e
outorgantes disso se apercebessem, limitando-se
a repetir tais disposições nos textos das consti
tuições que elaboraram ou outorgaram. Assim é que
a mesma coisa dizem a Constituição de 1934, no
art. 56, item 69 e art. 40, letra "a"; a Consti-
tuição de 1937, no art. 74, letra "a" e, literal
mente extravagante, no art. 54, letra "a"; a
Constituição de 1946, no art. 66, item 1 e art.
87, item VII; a Constituição outorgada de 1967,
no art. 47, item 1 e art. 83, item VIII.
Verifica-se, pois, a tradicional timidez dos

Constituintes e outorgantes, na disciplinação do
relac,ionamento do Poder Executivo com o Congres-
so no atinente à vida externa do País, fruto pro
vável do pouco preparo em Direito internacionalT
As novas Constituições republicanas, repetindo o
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texto de 1891, posto para uma etapa histórica com
pletamente diversa da que tem resultado da evolu
ção conjuntural da vida internacional, dão pode-
res tão amplos e totais ao Congresso para deci-
dir sobre os atos internacionais celebrados pelo
Chefe de Estado que, na verdade, se seguidas,
tais normas acabariam por impossibilitar, conclu
sivamente, a execução das atribuições deste, o
que tem levado o Poder Executivo à prática fre-
quente de atos sem deles dar notícia ao Congres-
so.
Essas disposições estariam adequadas à situa-

ção e prática jurídicas internacionais do final
do século passado, começo do presente sécu-
lo, quando as relações internacionais, muito me-
nos intensas e muito menos complexas, permitiam
o uso do paralelismo jurídico da ordem inter-
na com a ordem internacional. Inaceitável	hoje
esse paralelismo, vive a ordem internacional a
plenitude do pacto social monístico, em que a or
dern constitucional estatal é parte da ordem juri
dica internacional.
Naquela etapa os Estados negociavam tratados,

concluindo-os com suas assinaturas	que não ti
nham outro significado senão o de fixar o tex-
to. Este fixado, tornado inalterável, vinha pa-
ra a ordem interna de cada uma das partes, a fim
de 4ue fosse ali examinado e confirmado, de acor
do com o sistema constitucional de cada uma de-
las, através da ratificação, e só então passaria
a vincular os Estados nos termos dos compromis-
sos assumidos.
São perceptíveis as profundas modificações so-

brevindas a propósito na ordem internacional, as
sim como na ordem interna dos Estados. A	Seme-
lhança das justificativas dos chamados	"proje-
tos sujeitos á aprovação por decurso de prazo"
dada a lentidão com que, naturalmente, ageo Po
der Legislativo que, hoje, quase sempre só

	
vem
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decidindo a teor de pressões, o relacionamento
internacional dos Estados já não pode estar su-
jeito à dependência desse mecanismo tradicional
para lisante.
Assim é que, com sabedoria, a Convenção de Vie

na sobre o "Direito dos Tratados" trouxe altera-
ções nessa prática, estabelecendo que o consenti
mento de um Estado em obrigar-se por um tratado
pode ser manifestado pela simples assinatura,tro
ca de instrumentos, ratificação, aceitação, apro
vação ou adesão, ou por quaisquer outros meios,
se assim for acordado (art. li) . Destarte, a ra-
tificação feita mediante autorização do Poder Le
gislativo, que era essencial em todos os casos,
vaidade dos atos internacionais, passou a ter es
sã importância apenas quando o tratado dispuser
que o consentimento do Estado só se verificará
pela ratificação exigida expressamente no texto
do tratado, ou sob reserva de ratificação no mo-
mento da assinatura, ou quando decorrente dos
plenos poderes dados ao seu representante ou,ain
da, quando tenha sido manifestada durante as ne-
gociações (art. 14)
É certo que o Brasil, ao que nos parece, ainda

não ratificou essa Convenção, que tão bem traduz
a realidade internacional hodierna. Mas certamen
te o fará. E dai pode ser tirada a ilação de que,
preservando-se, simplesmente, esse sistema tradi
cional dos nossos textos constitucionajs,deixar-
se-á nas mãos do Executivo a ocasião de manipu-
lar abusivamente a outorga de plenQs poderes aos
seus representantes para a vinculação do Estado
na ordem externa, através da simples aposição
de assinaturas em atos internacionais, a que se-
içá levado por força do próprio sistema preserva-
do, absorvente, inadequado e obsoleto,	para o
bom exercício da conjuntura internacional moder-
na.

Poder-se-ia observar que o art. 44	da atual
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Constituição (Emenda n9 1) admite a interpreta-
ção criadora, no sentido de que, cabendo ao Con-
gresso a competência exclusiva para decidir defi
nitivamente sobre tratados, convenções e atos in
ternacionais celebrados pelo Presidente da Repú-
blica, se este não envia os textos à apreciação
do Congresso, caberá ao Congresso avocá-los à
sua decisão.
Na verdade, isso será possível. Mas, além de,

assim interpretada a disposição, a sua prática
alimentar uma expectativa permanente de conflito
entre os dois Poderes, o que a torna não recomen
dável, obstáculos outros merecem ser lembrados
dentre os quais a situação política do Congresso
em nosso País, frequentemente mergulhado no medo
que de estampa na face da Nação, durante as in-
termitentes ditaduras que lhe têm suprimido a
verticalidade de ação, além da ocorrência muito
comum do fato consumado. Os compromissos inter-
nacionais já se acham assinados e de seu não cum
primento decorrerá a obrigação de indenizar. De
outro lado, é sabido que o Estado parte não po-
de invocar disposição de seu direito interno co-
mo justificativa para inadimplemento de um trata
do, salvo quando, - por respeito à unidade do Dl
reito Público, - a violação de uma disposição de
seu direito interno sobre competência para con-
clusão de acordo seja manifesta e diga respeito
a uma regra fundamental, entendendo-se por viola
ção manifesta aquela objetivamente evidente pa-
ra qualquer Estado que procede na matéria de con
formidade com a prática da boa fé.
E deve-se ainda observar, na conformidade de

princípio jurídico universalmente aceito, que
um Estado não pode invocar uma causa de nulida-
de se, depois de haver tido conhecimento do fa-
to, aceitou considerar válido o acordo, cztinu-
ando a obedecê-lo ou quando, em virtude de sua
conduta, tenha aquiescido na sua validade.
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Não é difícil, pois, perceber a necessidade de
medidas a serem tomadas pela Constituinte,no sen
tido de tornar eficaz o controle, ainda que par-
cial, por parte do Congresso, da vida internacio
nal do País, mas de forma a que não prejudique es-
sa mesma vida.
As medidas a serem tomadas não devem ter a am-

plitude inócua das normas constantes nos suces-
sivos textos constitucionais republicanos.	Es-
sas normas, se eficazes, poderiam acarretar o
emperramento das atividades internacionais do Es
tado e, em consequéncia, trazer-lhe desprestí-
gio externo. Assim, levando-se em consideração
os condicionamentos fáticos e mais a unidade ho-
je irrecusável do Direito Público, com fundamen-
to na qual nulos são, também na ordem internacio
nal, os atos do Chefe de Estado que manifestamen
te violem regra fundamental da Constituição do
Estado parte em um tratado, parece oportuno que
a Constituinte, reexaminando as disposições do
período republicano, procure voltar, evidenternen
te não ao conteúdo, mas à forma da constituição
do Império, determinando, expressamente, no tex-
to da nova constituição, as matérias que, objeto
de atos internacionais, devem estar sujeitas à
ratificação somente mediante autorização prévia
do Congresso, para os efeitos sem a aprovação do
Congresso ou assinados com a ressalva de ato re-
tificatório.
E, de outro lado muito importante ainda, fazer

inserir na secção própria, entre os crimes de res-
ponsabilidade do Presidente da República e de
seus agentes diplomáticos, a violação das regras
constitucionais assim estabelecidas.
Matrias como operações financeiras internacio

nais, empréstimos, compromissos políticos, alian
ças militares, renúncia parcial à imunidade de
jurisdição do Estado, assuntos relativos à auto-
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determinação, principalmente aqueles que digam
respeito à competência legislativa do congres-
so, dentre outras que certamente os constituin-
tes terão a necessária acuidade para determiná-
las, deverão ter presença normativa no texto da
nova Constituição, submetidas à cláusula de pré-
via autorização do Congresso para sua rafitica-
ção, como condição fundamental da sua validade ju
rídica internacional.
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